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കൊവ്്
1195 മീനം 4

രിഎസ്സിരരീക്്കളം്
അഭിമ്ഖങ്്ളം്
കായികരരീക്്കളം്
ൊറ്്ി
തിര്വനന്്പ്െം:കൊഭോ
ണധവറസ്വയ്ാപനത്്ി
ക്്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്എ
ല്്ാപിഎസ്സിപെീക്്ക
ളം്അഭിമ്ഖങ്്ളം്കായി
കപെീക്്കളം്മാറ്്ിവച്്്.
ഏപപ്ിൽ്്14വകെനിശ്്

യിച്്ിര്ന്്പെീക്്കളാണ്
മാറ്്ിയത.്മാർ്്ച്്്31വകെനി
ശ്്യിച്്ിര്ന്്വക്പ്്്തല
പെീക്്കളം്മാറ്്ി.ഏപപ്ി
ൽ്്ലികലഇ്്്ർ്്വയ്്ഭപ്പാ
പഗ്ാംപ്ത്ക്്ിപപ്സിദ്്ീകെി
ക്്്ം.
ഭനെഭത്്മാർ്്ച്്്20വകെ

നിശ്്യിച്്ിര്ന്്പെീക്്ക
ൾ്്,ഒറ്്ത്്വണപപ്മാണപ
െിഭോധന,പപ്ാഭോഗികപ
െീക്്കൾ്്എന്്ിവമാറ്്ിവ
ച്്ിര്ന്്്.

വാളയാർതകസ:്മവറ്മേവിട്്പര്േികമള
അറസ്്്്്മചയ്്ാൻഹൈതക്്ടേിനിർതദശം
കൊച്്ി:വാളയാർഭകസിൽ
പാലക്്ാട്ഭൊകഭ്ോഭൊെ
തികവറ്കതവിട്്നാല്ഭപെെ
ക്്ംഅഞ്്്പപ്തികകളയം്
അറസ്്്്്കചയ്്ാൻധഹഭക്്െ
തിയ്കെഇെക്്ാലഉത്്െവ.്
വിചാെണഭൊെതിയിൽഹാ
ജൊക്്ിയാൽപപ്തികൾക്്്
ജാമയ്ംഅന്വേിക്്ണകമ
ന്്്ംചീഫ്ജസ്്്്ിസ്അെങ്്ിയ
ഡിവിഷൻകബഞ്്്ഉത്്െവി
ട്്്.പപ്തികകളകവറ്കതവിട്്
തികനതിഭെസംസ്്ാനസർ
ക്്ാർനൽകിയഅപ്്ീലിലാ
ണ്ധഹഭക്്െതിനിർഭേശം.
വാളയാർഭകസിൽത്െെ

ഭന്വഷണവം്പ്നർവിചാെ
ണയം്ഭവണകമന്്ആവശയ്ം

ഉന്്യിച്്ാണ്സർക്്ാർഹർ
ജിനൽകിയത.്ധഹഭക്്െ
തിഉത്്െവ്പപ്തീക്്നൽക്
ന്്താകണന്്്ംപപ്തികൾക്്്
വധശിക്്കിട്്്കമന്്ാണ്ക
ര്ത്ന്്കതന്്്ംകപൺക്ട്്ി
കള്കെഅമ്്പപ്തികെിച്്്.
െണ്്്ഭകസ്കളിലായിപപ്ാ

യപ്ർത്്ിയാകാത്്ഒൊൾ
അെക്്ംഅഞ്്്പപ്തികളായി
ര്ന്്്ഭകസിൽഉൾകപ്്ട്്ത.്ഇ
തിൽപപ്േീപ്എംമധ,്വി.മ
ധ,്ഷിബ്എന്്ിവകെയാണ്
2019ഒകഭ്റ്്ബർഅഞ്്ിന്
കതളിവികല്്ന്്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി
ഭൊകഭ്ോഭൊെതിക്റ്്വിമ്
ക്്ൊക്്ിയത.്പപ്ായപ്ർത്്ി
യാകാത്്മകറ്്ര്പപ്തിയ്കെ

വിചാെണജ്വധനൽഭൊെ
തിമെവിപ്്ിച്്ിെിക്്്കയാണ.്
പപ്തികകളകവറ്കതവിട്്നെ
പെികക്്തിഭെസർക്്ാരം്ക്
ട്്ികള്കെഅമ്്യം്നൽകിയ
അപ്്ീൽഭവനലവധികഴിഞ്്്
ഭമയ്25ന്ധഹഭക്്െതിവീ
ണ്്്ംപെിഗണിക്്്ം.
വാളയാറിൽ13വയസ്കാ

െികയ2017ജന്വെി13നം്
സഭഹാേെിയായഒമ്്ത്വയ
സ്കാെികയ2017മാർച്്്നാ
ലിന്മാണ്വീട്്ിനകത്്്ത്
ങ്്ിമെിച്്നിലയിൽകകണ്്
ത്്ിയത.്ഭപ്പാസികയ്്ഷക്്്
യം്കൊലീസിക്്്യം്ഭാഗ
ത്്്നിന്്്ണ്്ായവീഴച്കളാ
ണ്പപ്തികകളകവറ്കതവിൊ

ൻഇെയാക്്ിയകതന്്്ംഭവ
ണ്്പത്കതളിവ്കൾപെിഗണി
ച്്ിര്ന്്ികല്്ന്്്ംസർക്്ാർ
വാേിച്്്.നിലവില്ള്്സാഹ
ചെയ്ത്്ിൽത്െെഭന്വഷണ
ത്്ിൽപപ്തികൾക്റ്്ക്്ാകെ
ന്്്കകണ്്ത്്ിയാൽശിക്്ി
ക്്ാൻസാധിക്്ാത്്സാഹച
െയ്മ്ണ്്ാകം്.പപ്തികൾൊജയ്ം
വിൊൻഭൊലം്സാധയ്തയ്
ണ്്്എന്്ത്പെിഗണിച്്ാണ്
ധഹഭക്്െതിപപ്തികകളഅ
റസ്്്്്കചയത്്ജയിലിൽഇട്ക
ഭോജാമയ്ത്്ിൽവിട്കഭോ
ഭവണകമന്്്നിർഭേശിച്്ത.്
ആറ്പപ്തികൾകക്്തിഭെകബ
യിലബിൾഅറസ്്്്്വാറണ്്്പ്
റകപ്്ട്വിച്്്.

തോകറ്്്ർക്്്മൊതോണ:
പശ്ീചിപേ്യിമല76തരർനിരീക്്ണത്്ിൽ
തിര്വനന്്പ്െം:വിഭേശത്്്നിന്്്
തിെികച്്ത്്ിയതിര്വനന്്പ്െംപശ്ീ
ചിപത്കമഡിക്്ൽകസ്്്റികലഭോ
കറ്്്ർക്്്കൊഭോണധവറസ്ബാധ
യ്കണ്്ന്്്സ്്ിെീകെിച്്തിന്പിന്്ാ
കല,ഇഭദ്്ഹവ്മായിസമ്്ർക്്ംപ്ല
ർത്്ിയതായിസംശയമ്ള്്76ഭപകെ
നിെീക്്ണത്്ിലാക്്ി.ആറ്വിഭാഗ
ങ്്ളികല43ഭോകറ്്്ർമാകെയം്18ന
ഴസ്്മാകെയം്13കെകന്ിക്്ൽസ്്്്ാഫ്
അംഗങ്്കളയ്മാണ്വീട്കളിൽനി
െീക്്ണത്്ിലാക്്ിയത.്
ഭോഗംബാധിച്്ഭോകറ്്്ർഭോലി

കചയത്ഭറഡിഭോളജിലാബ്അെച്്്
പ്ട്്്കയം്കചയത്.്അതയ്ാവശയ്മല്്ാ
ത്്ശസപ്ത്പക്ിയകൾഅെക്്ംനിർ
ത്്ിവയക്്്ാനം്സാധയ്തയ്ണ്്്.
സക്പയിനിഭലക്്്പെിശീലനത്്ിന്
ഭൊയിതിെികച്്ത്്ിയഭോകറ്്്ർക്്ാ
ണ്ഭോഗംസ്്ിെീകെിച്്ിെിക്്്ന്്ത.്
ഇഭദ്്ഹമിഭപ്്ൾകമഡിക്്ൽഭൊകള
ജിൽചികിത്്യിലാണ.്വിഭേശത്്്
നികന്്ത്്ിയഭശഷംഭോകറ്്്ർമ്
ന്്്േിവസംപശ്ീചിപത്യിൽഭോലികക്്
ത്്ിയിര്ന്്്.അതിനാലാണ്ഇപത്യ
ധികംഭപകെനിെീക്്ണത്്ിലാക്്ി
യത.്
അതിനികെ,പശ്ീചിപത്യിൽശനി

യാഴച്നെന്്ഉന്്തതലഭോഗത്്ി
ൽപകങ്്ട്ത്്ഭകപന്്്മപന്്്ിവി.മ്െ
ളീധെൻആശ്പപത്ിഅധിക്തെിൽ
നിന്്്വിശേീകെണംഭതെി.ഭയാഗ

ത്്ിന്മ്മ്്ായിഏകതങ്്ിലം്തെ
ത്്ിൽമ്ൻകര്തൽഎട്ഭക്്ണ്്ത്
ഭ്ട്എന്്്ആശ്പപത്ിഅധിക്ത
ഭോട്മ്െളീധെക്്്ഓഫിസ്ഭോേി
ച്്ിര്ന്്്.എന്്ാൽഅത്്െത്്ിൽ

ഒര്പപ്ശന്വം്ഇകല്്ന്്ായിര്ന്്്മ
റ്പെി.
ത്െർന്്്മപന്്്ിഭോഗത്്ിൽപ

കങ്്ട്ക്്്കയം്കചയത്.്ഭോഗബാ
ധിതനായഭോക്റ്്ഭോകൊപ്്ംഭോ

ലികചയത്ആകെങ്്ിലം്ഈഭോഗ
ത്്ിൽപകങ്്ട്ത്്ിര്ഭ്ന്എന്്
സംശയത്്ിലാണ്മപന്്്ിയ്കെഓഫി
സ്ഇഭപ്്ൾവിശേീകെണംഭതെിയി
െിക്്്ന്്ത.്

മുനുുുകപർുുകുുുകുടികോഗബാധ
സവ്ന്്ംണലഖകൻ
തിര്വനന്്പ്െം:ഭകെളത്്ി
ൽ്്ഇന്്കലമ്ന്്്ഭപർ്്ക്്്ക്
െികൊവിഡ്19കൊഭോണ
ധവറസ്ബാധസ്്ിെീകെി
ച്്്.മലപ്്്റം,കാസർ്്ഭൊട്ജി
ല്്ക്്ാൊണിവർ.കാസർഭൊട്
സവ്ഭേശിദ്ബായിൽനിന്്്ം
മറ്്്െണ്്്ഭപർസൗേിയയിൽ
നിന്്്ംവന്്വൊണ.്ഇഭൊ
കെഭകെളത്്ിൽ്്ഇത്വകെ
കൊഭോണസ്്ിെീകെിച്്വര്
കെഎണ്്ം27ആയി.ഇവെിൽ്്
മ്ന്്്ഭപർ്്ഭനെഭത്്ഭോഗമ്
ക്്ിഭനെിയിര്ന്്്.24ഭപർ
വിവിധആശ്പപത്ികളിൽ്്ചി
കിത്്യിലാണ.്
വിവിധജില്്കളിലായി

12,740ഭപർ്്നിെീക്്ണത്്ി
ലാണ.്12,470ഭപർ്്വീട്കളി
ലം്270ഭപർ്്ആശ്പപത്ികളി

ലം്.ഭോഗലക്്ണങ്്ള്ള്്
2,297വയ്ക്്ികള്കെസാംപി
ള്കൾപെിഭോധനയക്്്്അ
യച്്ിര്ന്്്.ലഭയ്മായ1,693
സാംപിള്കള്കെഫലംകനഗ
റ്്ിവാണ.്ഇന്്കല72ഭപകെ
ആശ്പപത്ികളിൽ്്പപ്ഭവശിപ്്ി
ച്്്.സാംപിൾപെിഭോധന
യക്്്ായിത്ശ്ർകമഡിക്്ൽ
ഭൊകളജിൽഒര്ലാബ്ക്െി
ഇന്്കലപപ്വർത്്നംത്െ
ങ്്ി.
146ഭോകൊജയ്ങ്്ളിൽ്്

ഭോഗംപെർ്്ന്്്പിെിക്്്ന്്തി
നാൽ്്ജാപഗ്തയം്നിെീക്്ണ
വം്ശക്്ികപ്്ട്ത്്ികയന്്്ം,
മതസ്്ാപനങ്്ൾ്്ക്്്ംമറ്്്ച
െങ്്്കൾ്്ക്്്ംഏർ്്കപ്്ട്ത്്ി
യിെിക്്്ന്്നിയപന്്്ണങ്്ൾ്്
ഇനിയം്ത്െഭെണ്്ിവര്കമ
ന്്്ംമ്ഖയ്മപന്്്ിപിണറായി

വിജയൻ.വിവാഹച്്െങ്്്ക
ൾ്്ക്്്ന്റ്ഭപെിൽ്്ക്ട്തൽ്്
പകങ്്ട്ക്്ാൻ്്പാെില്്.ഇന്്
കലഭചർ്്ന്്സർ്്വകക്്ിഭോ
ഗംപപ്തിഭോധപപ്വർ്്ത്്ന
ങ്്ൾ്്ചർ്്ച്്കചയത്.്എല്്ാവ
രം്ഒര്മിച്്്നിൽ്്ക്്്ന്്്ണ്്്-
മ്ഖയ്മപന്്്ിപറഞ്്്.
ആൊധനാലയങ്്ളിൽ്്നി

ലവിൽ്്ഏർ്്കപ്്ട്ത്്ിയനിയ
പന്്്ണംഒര്ഘട്്ംക്െികെക്്
ണം.ആള്കൾ്്ക്ട്ന്്സാ
ഹചെയ്ംഒഴിവാക്്ാൻ്്മത
സ്്ാപനഭമധാവികൾ്്പശ്ദ്്ി
ക്്ണം.ഭോലിയില്്ാത്്ഇത
െസംസ്്ാനകതാഴിലാളികൾ്്
ക്ട്്ംക്െികതര്വിലിറങ്്ാ
കതകയ്ാംപ്കളിൽ്്തകന്്ക
ഴിയണം.ആഭോഗയ്മപന്്്ികക.
കക.ധശലജയം്വാർത്്ാ
സഭമ്്ളനത്്ിൽപകങ്്ട്ത്്്.

നിെീക്്ണത്്ിൽകഴിഞ്്യാൾക്്്അരകടം:
ചികിത്്ിച്്തോക്റ്്ർൊർനിരീക്്ണത്്ിൽ
തിര്വനന്്പ്െം:വിഭേശത്്്
നികന്്ത്്ിവീട്്ിൽനിെീക്്
ണത്്ിൽകഴിയാൻനിർഭേശി
ക്്കപ്്ട്്യാൾവാഹനവ്മായി
പ്റത്്ിറങ്്ിഅപകെത്്ിൽ
കപ്്ട്്്.പര്ഭക്്റ്്ഇയാകളശ
സപ്ത്പക്ിയനെത്്ി.ഇഭൊകെ
ഇയാകളചികിത്്ിച്്തിര്വന
ന്്പ്െംകമഡിക്്ൽഭൊകള
േികലഭോക്റ്്ർമാകെകയല്്ാം
വീട്കളിൽനിെീക്്ണത്്ി
ഭലക്്്മാറ്്ി.
വിഭേശത്്്നിന്്്അട്ത്്ി

കെഎത്്ിയഇയാൾക്്്കൊ
ഭോണഭോഗലക്്ണങ്്ള്
ണ്്ായിര്ന്്്.ത്െർന്്്വീട്്ിൽ
കവ്ാറധ്്്നിൽകഴിയാൻനി

ർഭേശിച്്ിര്ന്്്.ഇത്ലംഘി
ച്്ാണ്ഇയാൾപ്റത്്ിറങ്്്
കയം്വാഹനംഅപകെത്്ി
ൽകപ്്ട്കയം്കചയത്ത.്പ്ന
ല്െിൽഞായറാഴച്ധവകി
ട്്ായിര്ന്്്അപകെം.പപ്ാഥമി
കചികിത്്യക്്്്ഭശഷംതി
ര്വനന്്പ്െംകമഡിക്്ൽ
ഭൊകളജികലത്്ിച്്്.അവികെ
ശസപ്ത്പക്ിയയക്്്്വിഭധയനാ
ക്്ി.
കമഡിക്്ൽഭൊകളജിൽഇ

യാകളചികിത്്ിച്്കാഷവ്ാലി
റ്്ി,സർജറിവിഭാഗങ്്ളികല
ഭോകറ്്്ർമാഭോൊണ്അവ
ധിയിൽപപ്ഭവശിക്്ാൻആവ
ശയ്കപ്്ട്്ത.്ത്െർചികിത്്യ്

കെഭാഗമായിഇയാകളഅസ്്ി
ഭോഗവിഭാഗത്്ിലം്സർജറി
വിഭാഗത്്ിലം്കൊണ്്്ഭൊ
യിര്ന്്്.
ഇന്്കലൊവികലയാണ്

കൊഭോണസംശയിച്്്നിെീ
ക്്ണത്്ിലാക്്ിയിര്ന്്ആ
ളാണ്ഇയാകളന്്വിവെംഅ
റിയ്ന്്ത.്അഭപ്്ൾതകന്്
ഇയാകളഐകോഭലഷനിഭല
ക്്്മാറ്്ി.
എന്്ാൽ,ഇയാള്കെആേയ്

സാംപിൾപെിഭോധനാഫലം
ഇന്്കലധവകിട്്്ലഭിച്്ഭപ്്
ൾഅത്കനഗറ്്ീവാണ്എന്്
ത്എല്്ാവർക്്്ംആശവ്ാസമാ
യിട്്്ണ്്്.

=ഇേരിൽ43ണേർണോകറ്്്ർമാർ,13നഴസ്്മാർ
=േി.മ്രളീധരത്്്ഓഫിസ്േിശദീകരണംണതടി

വേറസ്
ചങ്്ല

മ്റിക്്്ക..!
തിര്വനന്്പ്െംമാ
സക്റ്്്ഭോട്്ലിൽ

ഭചർന്്സർവകക്്ി
ഭോഗത്്ിൽപകങ്്
ട്ത്്ഭശഷംമെങ്്്
ന്്മ്ഖയ്മപന്്്ിപിണ
റായിവിജയന്ജീവ
നക്്ാെിധകയിൽ
പ്െട്്ാനായിസാനി
ധറ്്സർകൊട്ക്്്
ന്്്.ആഭോഗയ്മപന്്്ി
കക.കക.ധശലജ

സമീപം.
-തക.ബി.ജയചഗദ്്്ൻ

ചിെിത്്യില്ള്്വർ 24
നിരീക്്ണത്്ിൽ 12,740

െദയ്ശാലകൾപ്ട്്ില്്:
മ്ഖയ്െപത്്്ി
തിര്വനന്്പ്െം:കൊവിഡ്
19ധവറസ്ബാധയ്കെപ
ശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്കബവക്റജ
സ്ഭൊർ്്പ്്ഭറഷൻ്്മേയ്ശാല
കൾ്്അെച്്ിെികല്്ന്്്മ്ഖയ്മ
പന്്്ിപിണറായിവിജയൻ.
അവികെആവശയ്മായപക്മീ
കെണങ്്ൾനെത്്്ം.അക
ലംപാലിച്്്കയ്്നിൽക്്കട്്
കയന്്്ംഅഭദ്്ഹം.ക്ടം്ബ
ഭൊെതികളികലഭകസ്കൾ്്
നീട്്ിവയക്്്ാൻ്്ധഹഭക്്െ
തിെജിസപ്െ്ാറ്മായിബന്്
കപ്്ട്ം-മ്ഖയ്മപന്്്ിപറഞ്്്.

മുഴുവൻവിദയുാഭയുാസസുുാപനങുുളംു
അടചുുിടാൻകേനദുുുനിർകദശം

നയ്്ഡൽഹി:കൊഭോണ
ധവറസ്വയ്ാപനത്്ിക്്്പ
ശ്്ാത്്ലത്്ിൽൊജയ്കത്്
മ്ഴ്വൻവിേയ്ാഭയ്ാസസ്്ാപ
നങ്്ളം്അെച്്ിൊൻഭകപന്്്
സർക്്ാെിക്്്നിർഭേശം.
ഭകപന്്്ആഭോഗയ്മപന്്്ിഭോ.
ഹർഷവർധക്്്അധയ്ക്്ത
യിൽഭചർന്്അഞ്്ംഗമ
പന്്്ിതലസമിതിയ്കെഭോഗ
ത്്ിന്ഭശഷമാണ്കർശന
പപ്തിഭോധനെപെികൾപപ്
ഖയ്ാപിച്്ത.്നിയപന്്്ണങ്്
കളല്്ാംനാകളനിലവിൽവ
രം്.
സക്്ള്കൾ,സർവകലാ

ശാലകൾ,ജിഭനഷയ്ങ്്ൾ,മയ്്
സിയങ്്ൾ,സാംസക്ാെിക-
സാമ്ഹയ്ഭകപന്്്ങ്്ൾ,സവ്ി
മ്്ിങ്പ്ള്കൾ,മാള്കൾ,
സിനിമതികയറ്്റ്കൾഎ
ന്്ിവകയല്്ാംഅെച്്ിെണം.
കൊത്ഗതാഗതസംവിധാന

ത്്ികലയാപത്കൾക്റയക്്്
ണം,ജീവനക്്ാർക്്്വീട്്ിലി
ര്ന്്്ഭോലികചയ്്ാന്ള്്
സാഹചെയ്ംകമ്്നികൾഒര്
ക്്ണം,ആള്കൾതമ്്ിൽഒ
ര്മീറ്്ർഅകലംപാലിക്്

ണം-ആഭോഗയ്വക്പ്്്ഭോ
യ്്്്്കസപക്ട്്റിലവ്അഗർ
വാൾഅറിയിച്്്.
കൊഭോണവയ്ാപനവ്മാ

യിബന്്കപ്്ട്്്ഇനിയ്ള്്
സമയംവളകെനിർണായക

മാണ.്അതിനാൽഗൾഫിൽ
നിന്്്വര്ന്്വകെനിർബ
ന്്മായം്മാറ്്ിപ്്ാർപ്്ിക്്
ണം.യ്ഭോപയ്ൻയ്ണിയൻ
ൊജയ്ങ്്ൾ,യ്ഭോപയ്ൻപഫ്ീ
കപ്െയഡ്്അഭോസിഭയഷൻ,
ക്ർക്്ി,പബ്ിട്്ൻഎന്്ിവിെ
ങ്്ളിൽനിന്്്ള്്യാപത്ക്്ാ
കെനാകളമ്തൽ31വകെഇ
ന്്്യയിഭലക്്്കൊണ്്്വെര്
കതന്്്വിമാനകമ്്നികൾ
ക്്്നിർഭേശമ്ണ്്്.യ്ഭോപ്്ി
ഭലക്്്ംയാപത്ാനിഭോധനം
ഏർകപ്്ട്ത്്ി.
കൊവിഡ1്9പെിഭോധന

യക്്്്ള്്പത്്്ലക്്ംകിറ്്്
കൾജർമനിയിൽനിന്്്ഉെ
ൻഎത്്ിക്്്ം.അവശയ്വ
സത്്ക്്ളായിപപ്ഖയ്ാപിച്്
സാനിധറ്്സർ,മാസക്്കൾ
എന്്ിവയക്്്്ക്റഞ്്വി
ൽപനവിലനിശ്്യിക്്ാൻ
തീര്മാനമായി.

രാജയ്ത്്്ആകെരോഗബാധിതർ114
ഡിസച്ാർജ്കചയ്്കപ്്ട്്വർ10
രോഗംരേദമായവർ03 മരണം02

അതിജാഗര്ത..!
പാർലകമ്്്ിൽമാസക്്ധെിച്്്സ്െക്്ാഡയ്്ട്്ികചയ്്്ന്്ഡ
ൽഹികൊലീസ്ഉഭേ്ോഗസ്്ൻ. -ആർ.രേീഗദ്്്ൻ

തൊടണോണേണ്്ണോ...?
കൊറോണറോഗപര്തിറോധത്്ിനായിരലരം്മാസക്്ധരിക്്ാറ്കട്്ങ്്ിലം്അതിൽഇട
യക്്്ികടസര്ർശിക്്്ന്്തം്ഊരിമാറ്്്ന്്തം്രതിവാണ.്മാസക്ിൽസര്ർശിച്്ാൽറോഗാ
ണ്ക്്ൾരടരാൻഇടയ്കട്്ന്്വസത്്തരലർക്്്ംഅറിയില്്.കൊച്്ിനഗരത്്ില്കടമാ
സക്്ധരിച്്്അമ്്റോകടാപ്്ംറോക്ന്്കരൺക്ട്്ി. -മന്തെല്്ി

മ്ന്്ചീഫ്ജസ്്്്ിസ്െഞജ്ന്്
ദോദോയ്ൊജയ്സഭയിദേക്്്
നയ്്ഡൽഹി:നവംബറിൽവി
െമിച്്സ്പപ്ീംഭൊെതിചീഫ്
ജസ്്്്ിസ്െഞജ്ൻഭോഭോയി
കയൊജയ്സഭാംഗമായിൊഷ്
പെ്പതിൊംനാഥ്ഭൊവിന്്്
നാമനിർഭേശംകചയത്.്നി
ലവില്ള്്ൊജയ്സഭാംഗങ്്
ളിൽഒൊൾവിെമിക്്്ന്്ഒഴി
വിഭലക്്ാണ്അഭദ്്ഹകമത്്്
ക.ഇത്സംബന്്ിച്്വി
ജ്്ാപനംഭകപന്്്ആഭയ്ന്്െ
മപന്്്ാലയംഇന്്കലപ്റത്്ി
റക്്ി.
സാമ്ഹയ്-കൊത്െംഗങ്്

ൾ,ശാസപ്ത്ം,സാഹിതയ്ംത്
െങ്്ിയമണ്്ലങ്്ളിൽമിക
ച്്സംഭാവനനെത്്ിയവകെ
ൊജയ്സഭയിഭലക്്്ൊഷ്പെ്പ
തിക്്്നാമനിർഭേശംകച

യ്്ാം.ൊജയ്സഭയിഭലക്്്ഒര്
മ്ൻചീഫ്ജസ്്്്ിസ്അംഗമാ
കയത്്്ന്്ത്അപ്ർവമാ
ണ.്വിെമിക്്്ന്്തിന്കൊട്്്
മ്മ്്്അഭോധയ്ഭകസ,്ശബ
െിമലഭകസ്ത്െങ്്ിയപല

സ്പപ്ധാനഭകസ്കള്കെ
യം്വിധികൾപ്റകപ്്ട്വിച്്
കബഞ്്ിന്ഭനത്തവ്ംനൽകി
യത്അഭദ്്ഹമായിര്ന്്്.
ൊജയ്ത്്ിക്്്46ാമത്ചീ

ഫ്ജസ്്്്ിസായിര്ന്്്1954ൽ
ജനിച്്അസംസവ്ഭേശിയായ
ഭോഭോയി.2001ൽഗ്വഹ
ത്്ിധഹഭക്്െതിജഡജ്ി
യായി.ത്െർന്്്പഞ്്ാബ-്ഹ
െിയാനധഹഭക്്െതിയിൽ.
അകക്്ല്്ംഅവികെചീഫ്ജ
സ്്്്ിസായി.അട്ത്്വർഷം
സ്പപ്ീംഭൊെതിജഡജ്ിയാ
യി.വെക്്്കിഴക്്ൻസം
സ്്ാനങ്്ളിൽനിന്്്സ്
പപ്ീംഭൊെതിചീഫ്ജസ്്്്ിസാ
യിനിയമിതനാക്ന്്ആേയ്
ആളാണിഭദ്്ഹം.

മധയ്പര്ദേശ:്സഭാനടരടികൾ26വരെമാറ്്ിവച്്്

ഭോപ്്ാൽ:കൊഭോണഭീഷണിയ്കെപ
ശ്്ാത്്ലത്്ിൽമധയ്പപ്ഭേശ്നിയമസ
ഭാസഭമ്്ളനനെപെികൾമാർച്്്26വ
കെനീട്്ിവച്്്സപ്ീക്്ർ.എന്്ാൽ,ഇന്്്
തകന്്കമൽനാഥ്സർക്്ാർസഭയിൽ
ഭ്െിപക്്ംകതളിയിക്്ണകമന്്്ഗവർ
ണറ്കെഅന്്്യശാസനം.ഇന്്കലൊ
പത്ിഗവർണർലാൽജിൊൻഡകനകണ്്്
സർക്്ാെിന്ഭ്െിപക്്മ്കണ്്ന്്്ംസഭ
യിൽവിശവ്ാസപപ്ഭമയംഅവതെിപ്്ിക്്ി
കല്്ന്്്ംവയ്ക്്മാക്്ിമ്ഖയ്മപന്്്ികമൽ
നാഥ.്ധധെയ്മ്കണ്്ങ്്ിൽബികജപിഅ
വിശവ്ാസപപ്ഭമയംകൊണ്്്വെകട്്കയ

ന്്്മ്ഖയ്മപന്്്ിയ്കെകവല്്്വിളി.
വിശവ്ാസഭോട്്്ഭതൊൻസർക്്ാെി

ഭോട്നിർഭേശിക്്ണകമന്്ാവശയ്കപ്്ട്്്
മ്ൻമ്ഖയ്മപന്്്ിയം്ബികജപിഭനതാവ്
മായശിവൊജ്സിങ്ചൗഹാൻസ്പപ്ീം
ഭൊെതികയസമീപിച്്ിട്്്മ്ണ്്്.ഈഹർ
ജിയിൽഭൊെതിയ്കെവിധിയം്ഇന്്്
ണ്്ാവം്.22വിമതഎംഎൽഎമാര്കെ
ൊജികയത്്്െർന്്്പപ്തിസന്്ിയിലാ
യഭൊൺപഗ്സ്സർക്്ാെിക്്്ഭാവിത്
ലാസിൽത്െര്ന്്്.
ൊവികലഗവർണറ്കെനയപപ്ഖയ്ാപ

നപപ്സംഗത്്ിന്ഭശഷമാണ്സഭാനെ

പെികൾമാർച്്്26വകെനിർത്്ിവ
യക്്്ാന്ള്്തീര്മാനംസപ്ീക്്ർഎൻ.
പി.പപ്ജാപതിപപ്ഖയ്ാപിച്്ത.്ഭെണപ
ക്്ത്്ിക്്്അഭിപപ്ായംകണക്്ികലട്
ത്്ായിര്ന്്്ഇത.്
ഇന്്കലതകന്്സഭയിൽവിശവ്ാസം

കതളിയിക്്ണകമന്്ഗവർണറ്കെനിർ
ഭേശംഭൊൺപഗ്സ്അവഗണിച്്്.സഭ
യികലഭ്െിപക്്ംസംബന്്ിച്്്തീര്മാ
നിഭക്്ണ്്ത്സപ്ീക്്റാകണന്്ാണ്അ
വര്കെവാേം.ഇതിന്പിന്്ാകലയാണ്
ഗവർണർവീണ്്്ംഅന്്്യശാസനംനൽ
കിയത.്

ഇന്്്വിശവ്ാസംതേടണമെന്്്ഗവർണർ,
വിശവ്ാസപര്തെയംഅവേരിപ്്ിക്്ില്്:കെൽനാഥ്
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മാറ്്ിവച്്്
ആലപ്്്ഴ:മാർ്്ച്്്31വചരയ്ള്്
ഗാന്്ിയൻ്്േർ്്ശനനവേി,നക
രളതപ്നേശ്മേയ്വിര്ദ്്ൈമിതി
എന്്ിവയ്ചെൈനമ്്ളനങ്്ൾ്്,
ൈമരപരിപാെികൾ്്, മാർ്്ച്്്
29ന്നെത്്്വാൻ്്നിശ്്യിച്്ി
ര്ന്്നോട്്യംനനത്തവ്പരി
ശീലനകയ്ാമ്്്എന്്ിവമാറ്്ിവ
ച്്തായിനൈൈിപാറക്്ാെനം്
നോൺ്് മാെമനയം് അറിയി
ച്്്.
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യ്ത്്്ബോണ്്രഗ്സ്
െരക്സത്ംഭനസേരംനടത്്ി
ആലപ്്്ഴ: നകതന്്് ൈർ്്ക്്ാർ്്
ചപനത്ൊളിച്്്യം് ഡീൈലി
ച്്്യം്എക്സൈൈ്തീര്വ
വർ്്ദ്്ിപ്്ിച്്തിൽ്് തപ്തിനഷധി
ച്്്യ്ത്്് നോൺ്്തഗ്ൈ്ആല
പ്്്ഴനിനോജകമണ്്ലംകമ്്
റ്്ിയ്ചെആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽ്്ആ
ലപ്്്ഴ ജില്്ാന്ക്െതി പാല
ത്്ിൽ്് െതക്ൈത്ംഭന ൈമരം
നെത്്ി.നോവിഡ-്19പകർ്്ച്്
വയ്ാധിയിൽ്്ദ്രിതംഅന്ഭവി
ക്്്ന്്ജനങ്്ചളവീണ്്്ംദ്രി
തത്്ിലാഴത്്്ിച്ക്ണ്്് തക്്
ഡ്ഓയിൽ്്വിലതാഴന്്്ഈ
അവൈരത്്ിലം് നകതന്്്ം വീ
ണ്്്ം ഇന്്നവില വർ്്ദ്്ിപ്്ി
ക്്്ന്്്.ഈപകൽ്്ചോള്്യ്
ചക്്തിചരയാണ്ആലപ്്്ഴനി
നോജകമണ്്ലംകമ്്റ്്ിയ്ചെ

ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽ്്െതക്ൈത്ംഭ
നൈമരംനെത്്ിയത.്ആലപ്്്
ഴ ജില്്ാന്ക്െതി പാലത്്ിന്
മ്ന്്ിൽ്്നെന്്ൈമരംയ്ത്്്
നോൺ്്തഗ്ൈ്ജില്്ാസവൈ്തപ്
ൈിഡ്്്മ്ഹമ്്ദ്അൈ്ലംനന
ത്തവ്ം നൽ്്കി. നിനോജകമ
ണ്്ലം തപ്ൈിഡ്്് ൈര്ൺ്്
നോയി അധയ്ഷ്്ത വഹിച്്്.
ൈജിൽ്് ഷറീഫ,് രാഹ്ൽ്് ക്
ഷണ്ൻ്്,  തായിഫ്ദ്്ീൻ്്, നി
ൈാംൈഷീർ്്,അനൈ്ൈിൻ്്,
എൈ.്ഷഫീക്്്,അൻ്്ൈിൽ്്മ
ണ്്നഞ്്രി,സ്റ്മി,ആ്്്ണി,
ന്ഹ്മാൻ്്ക്ട്്ി,ജിതിൻ്്നോ
ർ്്ജ,്ൈിനാന്ദ്്ീൻ്്,തൗഫീക്്്,
നോൺ്്വിക്്ർ്്,ഷാഹ്ൽ്്ചജ.,
ൈിൈി, ത്െങ്്ിയവർ്് നനത്
തവ്ംനൽ്്കി.

ബോണ്്രഗ്സ്സ്്ാനാര്്ത്്ിതചന്്
േത്്രിക്്ണം:ചക.എസ.്യ്
ആലപ്്്ഴ:നെക്്ാനിരിക്്്ന്്
ക്ട്്നാട് ചതരച്ഞ്ട്പ്്ിൽ്്
നോൺ്്തഗ്ൈ്സ്്ാനാർ്്ത്്ിത
ചന്് മത്്രിക്്ണചമന്്് ചക.
എൈ.്യ്ആവശയ്ചപ്്ട്്്.ൈീറ്്്
നോൺ്്തഗ്ൈ്ഏചറ്്ട്ക്്ണചമ
ന്്്ചക.എൈ.്യ്ൈംസ്്ാനക
മ്്റ്്ിതപ്നമയംപാൈാക്്ിയിര്
ന്്്. വരാനാരിക്്്ന്്തനദ്്ശ
ചതരച്ഞ്ട്പ്്ില്ൾ്്പ്്ചെക്ട്്
നാട്ചതരച്ഞ്ട്പ്്്നിർ്്ണ്്ാ
യകമായഘെകമാണ.്വിവാേ
ങ്്ളം്തർ്്ക്്ങ്്ളം്ഈഅവ
ൈരത്്ിൽ്്പ്ർ്്ണ്്മായം്ഒഴി
വാക്്ണം.യ.്ഡി.എഫിന്അ
ന്ക്ലമായൈാഹെരയ്മാണ്
ക്ട്്നാട് നിനോജക മണ്്ല

ത്്ിൽ്്നിലനിൽ്്ക്്്ന്്ത.്ക്
ട്്നാട്ൈീറ്്്നോൺ്്തഗ്ൈ്ഏചറ്്
ട്ക്്ണചമന്്ആവശയ്ംമ്തി
ർ്്ന്് നനതാക്്ചള നനരിൽ്്ക
ണ്്് അഭയ്ർ്്ത്്ിക്്്ം. പെലപ്്ി
ണക്്ങ്്ളം്വയ്ക്്ിതാലപ്രയ്
ങ്്ളം് പറഞ്്് തർ്്ക്്ിച്്് നി
ൽ്്ക്്ാന്ള്്ൈാഹെരയ്മല്്നി
ലവില്ള്്ത.്ജയൈാദ്്്യതമാ
തത്മായിരിക്്ണം പരിഗണി
ക്്ചപ്്നെണ്്ത.് നോൺ്്തഗ്ൈ്
നനത്തവ്ംഉെിതമായതീര്മാ
നംതചന്് സകച്ക്ള്്്ചമ
ന്്ാണ് തപ്തീഷ്്ിക്്്ന്്ചത
ന്്്ംചക.എൈ.്യ്ജില്്ാതപ്ൈി
ഡ്്്നിതിൻ്്എ. പ്തിയിെം
തപ്ൈത്ാവിച്്്.

കരടോഗംരപ്ീകരണം
ആലപ്്്ഴ:ൈാധ്ജനപരിപാല
ന ൈംഘം നോർ്്ത്്ാരിയാട്
122-നമ്്ർ്്കരനോഗംര്പീക
രണംജില്്ാതപ്ൈിഡ്്്്സ്നര
ഷ്ൈഹനേവൻ്്ഉദഘ്ാെനംചെ
യത്.്സ്ധാകരൻ്്അധയ്ഷ്്
നായി. ഭാരവാഹികൾ്് : കര്
ണാകരൻ്് (തപ്ൈിഡ്്്്), വി 
ആർ്്സ്നരതന്്്ൻ്്(സവൈ്തപ്
ൈിഡ്്്്),സ്ധാകരൻ്് (ചൈ
തക്ട്്റി),തൈ്ിനജഷ,്ൈ്നനഹമ്്
(നോയി്്്്ചൈതക്ട്്റിമാർ്്),സ്
ശീല(തെ്ഷറർ്്).
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രപ്തിബഷധംശക്്ോക്ന്്്
സവക്്ം:െവർ്്നിർ്്മ്്ാണത്്ി
ച്്് നപരിൽ്് പാെം നികത്്ി
നോഡ്നിർ്്മ്്ിക്്ാന്ള്്നീക്്
ത്്ിചനതിചര തപ്തിനഷധംശ
ക്്മാക്ന്്്.ഉേയനാപ്രംപ
ഞ്്ായത്്ിൽ്്ചപ്്ട്്നവമ്്നാക
രിപാെനശഖരത്്ാണ്ചക.എ
ൈ.്ഇ.ൈിക്്്നവണ്്ിെവർ്്നി
ർ്്മ്്ിക്്്ന്്ത.്ഇതിച്്്മറവി
ൽ്്നിയമവിര്ദ്്മായിപ്ഴിയി
റക്്ിനോഡ്നിർ്്മ്്ിക്്്കയാ
ചണന്്് ജനകീയ ജലനത്ൈാത
സ്്് ൈംരഷ്്ണ ൈമിതി ആ
നോപിച്്്. പ്ഴിയിറക്്്ന്്ത്
തെയ്കയം്ചെയത്.്തഹൈി
ൽ്്ോറം് വിനല്്ജ് അധിക്ത
രം്സ്്ലചത്്ത്്ിപരിനോധ
നനെത്്ി.സവക്്ം-മ്ട്്്ങ്്ൽ്്
നോഡിച്്്ഓരത്്ാണ്ചകട്്ി
ൊവശിഷ്്ങ്്ളം്പ്ഴിയം്ഇറ
ക്്ിപത്്്മീറ്്നോളംഭാഗംനി

കത്്ിയത.്ജനങ്്ള്ചെതപ്തി
നഷധചത്്ത്െർ്്ന്്്പ്ഴിയിറ
ക്്്ന്്ത്നിർ്്ത്്ി.അപ്്ർ്്ക്ട്്
നാെിച്്് ഭാഗമായ 40 ഏക്്
നോളംവര്ന്്താണ്നവമ്്നാ
കരിപാെനശഖരം.ക്ട്്നാട്പാ
നക്്ജിൽ്്ചപ്്ട്ത്്ി പ്റംൈ
ണ്്്നിർ്്മ്്ിച്്്ക്ഷിവികൈിപ്്ി
ക്്്വാൻ്്നെപെിയായൈാഹ
െരയ്ത്്ിൽ്്അനധിക്തമായി
പാെംനികത്്ിനോഡ്നിർ്്മ്്ി
ക്്്ന്്ത്പദ്്തിലഷ്്്യത്്ിന്
തെസ്്മാക്ചമന്്്ജനകീയൈ
മിതിആനോപിച്്്.നികത്്ിയ
ഭാഗംപ്ഴിയം്അവശിഷ്്ങ്്
ളം്മാറ്്ിപ്ർ്്വ്്സ്്ിതിയിലാ
ക്്ിനീചോഴ്ക്്ിന്ള്്ൈൗക
രയ്ംഒര്ക്്ണചമന്്്ജനകീയ
ൈമിതിചെയർ്്മാൻ്്പി.ഡിരാ
ജൻ്്,ചൈതക്ട്്റിആർ്്.ഷാജിഎ
ന്്ിവർ്്ആവശയ്ചപ്്ട്്്.

കല്വാഴപറ്പ്്ാട്
സവക്്ം:ചതനക്്നെകാളിയ
മ്്നെഭതേ്കാളിനഷ്്തത്ത്്ിൽ്്
മീനഭരണി ഉത്്വത്്ിന് മ്
ന്ന്െിയായി നെത്്ിയക്ല
വാഴപ്റപ്്ാട് ഭക്്ിൈാതന്്്മാ
യി.താലചപ്്ലിയ്ചെയം്വാ
േയ്നമളങ്്ള്ചെയം് അകമ്്െി
നോചെ സവക്്ം മഹാനേവ
നഷ്്തത്ത്്ിച്്്കിഴനക്്നോ
പ്രനെയിൽ്് നിന്്ാണ് ക്ല
വാഴപ്റപ്്ാട് നഷ്്തത്ത്്ിനല
ക്്്നീങ്്ിയത.്സവകിട്്്േീപാ
രാധനയക്്്്നശഷംനാളിനക
രക്്്ലകളം് വാഴക്്്ലകളം്
നഷ്്തത്ത്്ിച്്് തപ്ധാനഭാഗ
ങ്്ളിൽ്് ചകട്്ി അലങ്്രിച്്്.
27ന് മീനഭരണി ആനോഷി
ക്്്ം.കളചമഴ്ത്്്ംപാട്്്,കം്ഭ
ക്െംഎന്്ിവപതിവ്നോചല
നെത്്്ം.കലാപരിപാെികളം്
അന്്ോനവം്ഒഴിവാക്്ിയിട്്്
ണ്്്.ക്ലവാഴപ്റപ്്ാെിന്നഷ്്
തത്ംതപ്ൈിഡ്്്ചക.പ്ര്നോ
ത്്മൻ്്,ചൈതക്ട്്റിവി.ചകനെ
രാജൻ്് ആൊരി, എൈ.്ധന
ഞജ്യൻ്്,ചക.ൈാബ,്ൈി.പഴ
നിയപ്്ചെട്്്യാർ്്,ചക.പ്ര്ഷൻ്്,
അമ്്ിണിശശി,എം.െിഅനി
ൽ്്ക്മാർ്്എന്്ിവർ്്നനത്തവ്ം
നൽ്്കി.

സമരംനടത്്ി
സവക്്ം:ചപനത്ൊളിയംഉലപ്്്
ന്്ങ്്ള്ചെവിലവർ്്ദ്്ിപ്്ിച്്്ജ
നങ്്ചള ചോള്്യെിക്്്ന്്
നകതന്്്ൈർ്്ക്്ാർ്്നയത്്ിൽ്്തപ്
തിനഷധിച്്്യ്ത്്് നോൺ്്തഗ്
ൈ്സവക്്ംനിനോജകമണ്്
ലംകമ്്ിറ്്ിയ്ചെനനത്തവ്ത്്ി
ൽ്്പെിഞ്്ാചറനെനോഡിൽ്്
െതക്ൈത്ംഭനൈമരംനെത്്ി.
നോലീൈ് ഇെചപട്്് ൈമരക്്ാ
ചരമാറ്്ിഗതാഗതത്്ിന്വഴി
ത്റന്്്.

ചചകകഴക്ൽപദ്്തിക്്്തട്ക്്ം
മ്ഹമ്്:നോനോണസവറൈ്
തപ്തിനോധ തപ്വർത്്നത്്ി
ച്്്ഭാഗമായിൈംസ്്ാനൈർ
ക്്ാർആവിഷക്രിച്് നത്ൈക്്്
േിചെയിൻ-സകകഴ്കൽപ
ദ്്തിക്്്കഞ്്ിക്്്ഴിൈർവ്്ീ
ൈ്ൈഹകരണൈാങ്്ിൽത്െ
ക്്മായി.ൈാങ്്്ചഹഡാഫീൈി
ന്ൈമീപംനെന്്െെങ്്ിൽമ്
ൻജില്്ാപഞ്്ായത്്്തപ്ൈിഡ
്്്് ആർ നാൈർ ഉദഘ്ാെനം
ചെയത്.്ൈാങ്്ിചലത്്്ന്്ഇെ
പാട്കാർക്്്ം നേശീയ പാത
യില്ചെ ൈഞ്്രിക്്്ന്്വർ
ക്്്ം തപ്നോജനചപ്്ട്ത്്ാവ്
ന്്രീതിയിൽ തപ്നത്യകൊങ്്്
ൈംവിധാനത്്ിലാണ്പദ്്തി
തയ്്ാറാക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ൈാ

നിസറ്്ൈറം്ഹാൻഡ്വാഷം്
െിഷയ്് നപപ്്റം് ഉൾചപ്്ചെയ്
ള്്വഇവിചെഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഇതിനാവശയ്മായ പണം ഭര
ണൈമിതിയംഗങ്്ളം്ജീവന
ക്്ാരം് നെർന്്്കചണ്്ത്്്ം.
ഉദഘ്ാെനെെങ്്ിൽൈാങ്്്തപ്
ൈിഡ്്്് അഡവ്.എം ൈന്ത്
ഷ്ക്മാർഅദ്്്യഷ്്നായി.ഭ
രണൈമിതിയംഗങ്്ളായജി.
മ്രളി,വിതപ്ൈന്്ൻ,റ്്ി.ആർ
ജഗേീശൻ, ചക.സകലാൈൻ
,ചക ഷൺമ്ഖൻ, റ്്ി.രാജീവ,്
തപ്ൈന്്മ്രളി,ൈാബ്കറ്വ
ള്്ി,പി.ഗീതഎന്്ിവർപചങ്്
ട്ത്്്.ൈാങ്്ിച്്് ക്റ്്്നവലി
,ല്ഥർ ശാഖകളിലം് പദ്്തി
നെപ്്ാക്്്ന്്്ണ്്്.

േിവബറജസ്ഔട്്്ചലറ്്്കള്്
അടച്്ിടണം:ഗാന്്ിയന്്ദര്്ശനബവദി
ആലപ്്്ഴ:നോവിഡ്-19നോഗ
ഭീഷണിവർ്്ദ്്ിച്്്വര്ന്്ൈാ
ഹെരയ്ത്്ിൽ്്ജനങ്്ൾ്്ക്ട്്മാ
യി എത്്്ന്് നകതന്്്ങ്്ളിൽ്്
ൈർ്്ക്്ാർ്്ഏർ്്ചപ്്ട്ത്്ിയിരി
ക്്്ന്്നിയതന്്്ണങ്്ൾ്്ൈവ്ാ
ഗതാർ്്ഹമാചണന്്്ംൈിവനറ
ജൈ് ഔട്്്ചലറ്്ിൽ്്ക്െി നിയ
തന്്്ണം ഏർ്്ചപ്്ട്ത്്ണചമ
ന്്്ംആവശയ്ചപ്്ട്്് ഗാന്്ിയ
ൻ്് േർ്്ശനനവേി ചെയർ്്മാൻ്്

നൈൈിപാറക്്ാെൻ്്,നകരളതപ്
നേശ്മേയ്വിര്ദ്്ൈമിതിചൈ
തക്ട്്റിഎം.എ.നോൺ്്മാെമന
എന്്ിവർ്്എക്സൈൈ്വക്
പ്്് മതന്്്ിക്്് നിനവേനം ൈമ
ർ്്പ്്ിച്്് .ചോത്നിയതന്്്ണം
ഏർ്്ചപ്്ട്ത്്ിയ ൈാഹെരയ്
ത്്ിൽ്്ൈിവനറജൈ്ഔട്്്ചലറ്്്
കൾ്്പ്ർ്്ണ്്മായം്അെച്്ിെണ
ചമന്്് നിനവേനത്്ിൽ്്ആവ
ശയ്ചപ്്ട്്്.

കലാക നിലവാരതുുികലകു്ു
തെങുുനുുുർ തറയിൽകവ കറുുുുഷൻ

15 കോ ടി 40 ല കുും ര ുപ യ ുതട വി ക സ ന പപു വ ർ തുു ന ങുു ൾ കു്ു പപുാ ജ കു്ു തറ യി ൽ കവ കോ ർ ഡ ുതെ യ ർ മാ ന ുസ മ ർ പുുി ചുുു

ചെങ്്ന്്്ർ:ചറയിൽനവൈ്നറ്്
ഷൻ നോക നിലവാരത്്ിലാ
ക്്്ചമന്്്ചോെിക്്്ന്്ിൽസ്
നരഷഎ്ം.പി.പറഞ്്്.15.നോ
െിനാലപ്ത്ലഷ്്ംര്പയ്ചെ
വികൈനതപ്വർത്്നങ്്ൾക്്്
തപ്ാജക്്്ചറയിൽനവനോർഡ്
ചെയർമാന് ൈമർപ്്ിച്്തായി
ചറയിൽനവ നോർഡ്അംഗം
ക്െിയായഎം.പി.പറഞ്്്.

3.5നോെിര്പാശൈരിമല
തീർത്്ാെകർക്്്ള്്പിൽതഗ്ിം
ചൈ്്്റിച്്്വികൈനത്്ിനാ
യം്3.4ര്പാഉയർന്്ല്്ാൈി
ല്ള്് യാതത്ക്്ാര്ചെ ചവയി
റ്്ിംഗ് മ്റിയ്ചെയം്അന്ൈ
ന്്ൈൗകരയ്ങ്്ള്ചെയം് വി
കൈനത്്ിനായം് ,80ലഷ്്ം
ര്പാ - ചറയിൽനവ നറ്്്്ഷൻ
നോംപ്്കൈ്ിന്പ്റത്്്പ്തി
യബ്ക്്ിംഗ്ആഫീൈ്നിർമ്്ി
ക്്്ന്്തിനം്,2.5നോെിര്പാ
ചറയിൽനവ ൈ്നറ്്ഷച്്് ൈർ

ക്്്നലറ്്ിംഗ്ഏരിയയ്ചെവിക
ൈനത്്ിനം് ൈാക്്ിത്്്ക
ചറയിൽനവൈ്നറ്്ഷച്്്വിവി
ധ ഭാഗങ്്ളിചല അറ്്ക്റ്്പ
ണി പ്ർത്്ീകരിക്്്ന്്തി
നം് ,അന്ൈന്് നോെയ്ാവ
സ്്പരിഹരിക്്്ന്്തിനം്,മ്
ൻവശചത്് ചവള്്ചക്്ട്്് ഒഴി
വാക്്്ന്്തിനം്െിലവഴിക്്്
ചമന്്്ം ചോെിക്്്ന്്ിൽസ്

നരഷ്എം.പി.പറഞ്്്.
കായംക്ളംഹരിപ്്ാട്എറ

ണാക്ളം െിങ്്വനം-ക്റ്
പ്്്ംതറ -ഇരട്്പ്്ാതയ്ചെപ
ണി പ്ർത്്ീകരിനക്്ണ്്ത്
ണ്്്.ഇത് കാരണമാണ്പ്തി
യതെ്യിന്കൾഈറ്ട്്ിൽഅ
ന്വേിക്്ാത്്ത.്ഇതിനാവശയ്
മായ ഫണ്്് ലഭയ്മാക്്ാനം്
നോർഡിനോട്ആവശയ്ചപ്്ട്്ി

ട്്്ണ്്്.ഇരട്്പ്്ാതയ്ചെനിർമ്്ാ
ണംനെക്്്ന്്സ്്ലങ്്ളിചല
പരിൈരവാൈികൾക്്്ംക്ഷി
ക്്ാർക്്്ംഒനട്്ചറബ്ദ്്ിമ്ട്്്
കൾ നനരിനെണ്്ി വര്ന്്്ണ്്്.
ഇവർക്്്ള്്യാതത്ാൈൗകരയ്
ങ്്ൾകാർഷികവൈത്്ക്്ൾ,
വളങ്്ൾ,കീെനാശിനികൾ,യ
തന്്്ങ്്ൾ,പാളംമ്റിച്്്കെക്്്
ന്്തിനം്മറ്്്മ്ള്്പലതപ്യാ
ൈങ്്ൾനനരിനെണ്്ിവര്ന്്്.
ചറയിൽനവ പാതനോട് നെർ
ന്്്ള്് ഭാഗങ്്ൾ തപ്നേശവാ
ൈികൾക്്്ൈഞ്്ാരനോഗയ്മാ
ക്്ി നൽകണചമന്്് എം.പി.
ആവശയ്ചപ്്ട്്്.

ഇവർക്്ാവശയ്മായ പാത
നിർമ്്ാണത്്ിന്അതാത്പ
ഞ്്ായത്്് പണം ചകട്്ിചവ
യണ്മന്്ാണ് നിർനദ്്ശം എ
ന്്ാൽഈ പണം ഒഴിവാക്്
ണചമന്്്എംപിആവശയ്ചപ്്
ട്്്.

ചെങ്്ന്്്ർ ചെയിൽമേ മറ്്്്ഷൻ

ചിലവ്ഇങ്്നന
1) 3.5 കോ ടി ര ൂപാ ശ ബ രി മ 
ല തീ ർ തൂൂാ ട ക ർ കൂൂൂ ളൂൂ പി ൽ 
ഗരൂിം സെ നൂൂൂ റി സനൂൂൂ വി ക െ ന 
തൂൂി ന.ൂ

2)3.4 ര ൂപാ ഉ യ ർ നൂൂ കൂൂാ െി 
ല ൂളൂൂ യാ ഗതൂ കൂൂാ ര ൂസട സവ യി 
റൂൂിം ഗ ൂമ ൂറി യ ൂസട യംൂ അ ന ൂബ 
നൂൂ ൌ ക രയൂ ങൂൂ ള ൂസട യംൂ വി 
ക െ ന തൂൂി ന.ൂ

3)80 ല കൂൂം ര ൂപാ - സറ യി ൽ 
കവ കറൂൂൂൂ ഷ ൻ ബ ൂകൂൂിം ഗ ൂആ 
ഫീ െ ്നി ർ മൂൂി കൂൂൂ നൂൂ തി ന.ൂ

4)2.5 കോ ടി ര ൂപാ സറ യി ൽ 
കവ െ് കറൂ ൂഷ സനൂൂൂ െ ർ കൂൂൂ കല 
റൂൂിം ഗ ൂഏ രി യ കൂ്ൂ.

കനിവിച്്്ഉറവ്ബതടിഷാജിബോന
നെർത്്ല:ഇര്വ്ക്്കളം്
തകരാറിലായഗ്ഹനാഥൻ
െികിത്്ാൈഹായംനതട്
ന്്്.നെന്്ംപള്്ിപ്്്റംപ
ഞ്്ായത്്്പതിമ്ന്്ാംവാ
ർഡ് തിര്നല്്്ർക്ളത്്ി
ച്്ിറ വീട്്ിൽ ഷാജിനോൻ
(52)ആണ്ഉോരമതികള്
ചെൈഹായംനതട്ന്്ത.്ഇ
ര്വ്ക്്കള്ചെയം്തപ്വർ
ത്്നം തകരാറിലായതി
നാൽ കഴിഞ്്ഏതാനം്
മാൈങ്്ളായി ഡയാലീൈ
ൈിച്്്യം്മര്ന്്ിച്്്യം്
ൈഹായത്്ാലാണ്ഈനി
ർേനക്ടം്ൈനാഥൻജീവ
ൻ നിലനിർത്്്ന്്ത.്
സവകാചതകിഡണ്ിമാറ്്ി
ചവക്്ണചമന്്ാണ് െികി
ത്്ിക്്്ന്് നോക്്ർ പറ
ഞ്്ിട്്്ള്്ത.്നെർത്്ലയി
ചല ചോത്നമഖലാൈാങ്്്
ശാഖയിചലപാർസെംനോ
ലിക്്ാരിയായഭാരയ്ശശിക
ലയം് ഡിതഗ്ിക്്്ം പ്്ൈട്്
വിനം്പഠിക്്്ന്്2ആൾ
ക്ട്്ികളം് ൈയ്്ട്്ിഷയ്ൻ
നോഴസ്്ചെയ്്്ന്്ഒര്ചപ
ൺക്ട്്ിയം്അെങ്്്ന്്താ
ണ് ഷാജിനോച്്് ക്ടം്
ൈം.ഭാരയ്ക്്്കിട്്്ന്്മാൈ
വര്മാനം പ്ർണ്്മായി
ചെലവഴിച്്ാലം് െികിത്്
ക്്്തികയ്ന്്ില്്.ക്ട്്ികള്
ചെപഠിത്്ംമ്െങ്്ിയഘട്്
ത്്ിലാണ.്ൈന്്്ക്്ളം്
നാട്്്കാരം്ൈഹായിച്്ിട്്ാ
ണ് െികിത്് ത്െര്ന്്ത.്

ആഴെ്യിൽ 2ഡയാലീൈ
ൈ്ചെയ്്ണം.ഇതിന്6000
ര്പാനവണം.ക്ൊചതഇ
ൻജഷ്്നം് മര്ന്്ിന്മാ
യി 3000 നവനറയം്.ഇങ്്
ചനമാൈംനചല്്ര്ത്ക
െികിത്്യക്്്ായി കചണ്്
നത്്ണ്്അവസ്്യിലാണ്
ഇവർ.നോറിനത്ോക്്ർഓ
ഫീൈിചല താൽക്്ാലിക
നോലിക്്ാരനായിര്ന്്
ഷാജീനോന്ഓഫീൈ്തപ്വ
ർത്്നം നിലച്്നോചെ
നോലിയം്നഷ്്മായി.6മാ
ൈംമ്ൻപ്ഭാരയ്യ്ചെചമ
ഡിക്്ൽചല്്യിമിച്്്ഭാഗ
മായി എറണാക്ളചത്്
ഡി.ഡി.ആർ.ൈിയിൽപരി
നോധിച്്നപ്്ഴാണ് ഷാജി
നോച്്് ചബ്്ഡിൽ തക്ീയാ
റ്്ിച്്്അളവ്വളചരഅധി
കമ്ചണ്്ന്്്കചണ്്ത്്ിയ
ത.്ത്െർന്്്നെത്്ിയപരി
നോധനയിൽ കിഡന്ി ര
ണ്്്ം തകരാറിലാചണന്്്

കചണ്്ത്്ി ചമഡിക്്ൽ തെ്
റ്്്്് ആശ്പതത്ിയിൽ അ
ഡമ്ിറ്്്ചെയത്.്21േിവൈ
ചത്്െികിത്്ക്്്3ലഷ്്ം
ര്പയായി.ഇനപ്്ൾ നെർ
ത്്ല ചക.വി.എംആശ്പ
തത്ിയിലാണ്ഡയാലീൈൈ്
ചെയ്്്ന്്ത.് സവകാചത
കിഡണ്ി മാറ്്ിചവക്്ണം.
ൈിചനഗറ്്ീവ്ബ്്ഡ്തര്്പ്്ാ
യഷാജിനോന്ഭാരയ്ശശി
കലയ്ചെകിഡന്ിനെരില്്.
ശൈത്ത്തക്ീയക്്്ംമറ്്്മായി
30ലഷ്്നത്്ളംര്പാനവ
ണ്്ി വര്ചമന്്ാണ്ആശ്
പതത്ിഅധിക്തർപറഞ്്
ത.്ഇത്കചണ്്ത്്ാൻനിർ
േനനായഷാജിനോച്്്ക്
ടം്ൈത്്ിന് ൈാധിക്്ില്്.
ഉോരമതികൾൈഹായിക്്
ണം.നെന്്ംപള്്ിപ്്്റംപ
ഞ്്ായത്്്പതിമ്ന്്ാംവാ
ർഡ്അംഗംചക.എൈ്ൈാ
ബ്വിച്്്നനത്തവ്ത്്ിൽ
പഞ്്ായത്്് തപ്ൈിഡ്്്്
പി.ആർഹരിക്്്ട്്ച്്്യം്
ശശികലാ ഷാജിയ്നെയം്
നപരിൽ ഷാജിനോച്്് െി
കിത്്ാൈഹായഫണ്്്ൈവ്
ര്പിക്്്ന്്തിനായി നെർ
ത്്ല ൈാങ്്് ഓഫ് ൈനോ
ഡാ
ശാഖയിൽ ഒര് നോയ്്്്
അക്്ൗണ്്്ത്റന്്ിട്്്ണ്്്.
അക്്ൗണ്്് നമ്്ർ
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ഷാജിമോൻ

ബദവിത്പ്്്ത്്ായി:ആറാട്്്19ന്
ചെങ്്ന്്്ർ: ചെങ്്ന്്്ർ മ
ഹാനേവനഷ്്തത്ത്്ിചലനേവി
ത്പ്്്ത്്ായി.ആറാട്്് വയ്ാഴാ
ഴെ്എട്്ിന്പമ്്ാനേിയിചലമി
തത്പ്്്ഴക്്െവിൽ നെ
ക്്്ം.ചോനോണ സവറൈ്
ൈാധചയ ത്െർന്്്  അെിയ
ന്്ിരൈാഹെരയ്ംകണക്്ിചല
ട്ത്്് ൈർക്്ാർ നിയതന്്്ണ
ങ്്ൾക്്് വിനധയമായിട്്ാവം്
െെങ്്്കൾനെത്്്ക.വയ്ാഴാ
ഴച്്് രാവിചല 8ന് നേവി ചയ 
നഷ്്തത്കെവിനലക്്്എഴ്ചന്്
ള്്ിക്്്ം.പതിവിന് വിപരീത
മായി ആനചയ ഒഴിവാക്്ി
ൈിംൈംമാതത്നമഎഴ്ന്്ള്്ി
ക്്്.ആറാട്്ിന് നശഷവം്തി
രിചക എഴ്ചന്്ള്്്ന്പ്ൾ

നോഡിന് ഇര്വശവം് ഉള്്
നിറപറയർപ്്ിക്്്ന്്ത് ഒഴി
വാക്്ി. താലചപ്്ലിയം് അ
ന്്ോനവഴിപാടം്ഇക്്്റിഇ
ല്്.തിരിചകഎത്്ിനേവനോട്
ഒപ്്ംപെിഞ്്ാനറനെയിൽതി
രക്്്ക്ട്്ാചതഭക്്ർക്്്നിറ
പറൈമർപ്്ിക്്ാൻൈൗകരയ്ം
ഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.മണിക്്്റ്ക
ൾനീള്ന്്െെങ്്്കൾചവട്്ി
ക്്്റച്്് 11ന് മ്നമ്് നഷ്്തത്
ത്്ിന്ള്്ിൽതപ്നവശിപ്്ിക്്്
ചമന്്് േവൈവ്ം അഡമ്ിനി
ൈന്ത്െറ്്ീവ് ഓഫീൈർ എ.ൈി.
തശ്ീക്മാരി, ഉപനേശക ൈമി
തിഭാരവാഹികളായഎൈ.്ന
ന്്ക്മാർ,ശശി.എൈ.്പിള്്
ത്െങ്്ിയവർഅറിയിച്്്.

ബര്േക്്്ദിചെയിന്്പദ്്തി
നടപ്്ിലാക്്ിതണ്്ീര്്മ്ക്്ം
നെർത്്ല: തണ്്ീർ്്മ്ക്്ത്്്
നോവിഡ്19 തപ്തിനോധതപ്
വർ്്ത്്നത്്ിച്്് ഭാഗമായി
നത്ൈക്്്േിചെയിൻ്്എന്്പ
ദ്്തിയില്ചെഇനിപഞ്്ായ
ത്്ിൽ്്എത്്്ന്്ചോത്ജന
ങ്്ൽ്്ക്്്സകകൾ്്കഴ്ക്ന്്
തിനോചൊപ്്ംതചന്്ൈാനി
ചറ്്ൈർ്്  നൽ്്കി ചോണ്്്ം
നൊപ്്്ംമാൈ്ക്കളം്ക്െി
ലഭയ്മാക്്ി ചോണ്്്ം ജനകീ
യ ശ്െിതവ് പദ്്തിക്്് ത്െ
ക്്മായി.പഞ്്ായത്്്ഓഫീ
ൈിൽ്് എത്്്ന്് ആള്കൾ്്
ക്ട്്ംക്െിനിൽ്്ക്്ാതിരിക്്്
ന്്തിനം്അവർ്്ക്്ാവശയ്മ്
ളളനൈവനങ്്ൾ്്ലഭയ്മാക്്ി
യതിന്നശഷംവളചരചപചട്്
ന്്് മെങ്്്ന്്തിന്ളള മ്ന്്
റിയിപ്്്  നോർ്്ഡ്കളം് പ
ഞ്്ായത്്്സ്്ാപിച്്്.ഓഫീ
ൈിന്ളളിൽ്് തപ്നവശിക്്്ന്്
തിന്മ്മ്്്സകകൾ്് ൈാനി

ചറ്്ൈർ്് ചോണ്്് കഴ്കി വ്
ത്്ിയാക്്ിയതിന്നശഷംഓ
ഫീൈിൽ്് കയറ്ന്്തിന്ളള
ൈംവിധാനവം്ഒര്ക്്ി.പദ്്
തിക്്ാവശയ്മായ ൈാനിസറ്്
ൈറം് മാൈ്ക്്്കളം് മതില
കം എൈ.്എച്്് നോൈപ്ിറ്്
ലാണ് ലഭയ്മാക്്ിയത.് നത്ൈ
ക്്്േി ചെയിൻ്്പദ്്തിയ്ചെ
ഉദഘ്ാെനംതഗ്ാമപഞ്്ായത്്്
തപ്ൈിഡ്്് അഡവ്.പി.എൈ്
നജ്യാതിൈ് നിർ്്വ്്ഹിച്്്.ആ
നോഗയ്വിേയ്ാഭയ്ാൈറ്്്്ാ്്്ിം
ഗ് കമ്്റ്്ി ചെയർ്്നപഴ്ൈൺ്്
ൈിനിതമനോജ്അദ്്്യഷ്്ത
വഹിച്്്.വികൈനകാരയ്റ്്്്ാ
്്്ിംഗ്കമ്്റ്്ിചെയർ്്നപഴ്ൈ
ൺ്് രമാമേനൻ്് തഗ്ാമപഞ്്ാ
യത്്്അംഗങ്്ളായചക.ചജ
ചൈൈാറ്്്്്യൻ്്,മറിയാമ്്, മി
നിൈിജ്,നോൈിൻ്്നോൈ
ഫ,്ചൈതക്ട്്റി പി.ൈി നൈവയ്
ർ്്എന്്ിവർ്്പചങ്്ട്ത്്്.

കാർ
വാടകയക്്്്
ആലപ്്്ഴ: കായംക്ളം കയർ
നത്പാജക്്്ഓഫീൈറ്ചെകാരയ്ാ
ലയത്്ിനലക്്് കാർ (അഞ്്്
ൈീറ്്്) വാെകയക്്്് നൽകാൻ
താൽപരയ്മ്ള്്വാഹനഉെമക
ളിൽനിന്്്കവ്നട്്ഷൻഷ്്ണി
ച്്്.മികച്് തപ്വർത്്നഷ്്മത
യ്ള്്തം്മ്ന്്്വർഷത്്ിൽ
ക്ട്തൽ പഴക്്മ്ള്്ത്മാക
ര്ത.് മാർച്്് 26സവകിട്്്അ
ഞ്്്വചരകവ്നട്്ഷൻൈവ്ീകരി
ക്്്ം.28ന്രാവിചല11ന്ത്റ
ക്്്ം.വിശേവിവരത്്ിന് കാ
യംക്ളംകയർനത്പാജക്്്ഓഫീ
സ്മായിൈന്്ചപ്്െണം.നോ
ൺ0479-2442469.

വസത്്ടലലം
ആലപ്്്ഴ: കാർത്്ികപ്്ള്്ി
താല്ക്്ിൽപത്്ിയ്ർവിനല്്
ജിൽറവനയ്്റിക്്വറി തപ്കാ
രംജപത്ിചെയത്28413ാംന
മ്്ർതണ്്നപ്്രിൽബന്ോക്്്ന
മ്്ർ21-ൽറീൈർചവ്്341/13/2
ൽചപ്്ട്്08.10ആർൈ്നിലം,റീ
ൈർചവ്്341/15/2ൽ04.05ആ
ർൈ്നിലം,തണ്്നപ്്ർനമ്്ർ
27697തപ്കാരമ്ള്്റീൈർചവ്്
341/14ൽ 06.42 ആർൈ്പ്ര
യിെംഎന്്ീ  വൈത്്ക്്ള്ചെ
നലലംമാർച്്്27ന്പകൽ11ന്
പത്്ിയ്ർവിനല്്നോഫീൈിൽ
നെക്്്ം.
കവ്ടട്്ഷൻക്്ണിച്്്
ആലപ്്്ഴ: ഗവ. ചമഡിക്്ൽ
നോളജിചലനത്ൊമാചകയർവി
ഭാഗത്്ിനലക്്് ലാമിപഞ്്്
ആൻഡ്ഡിൈ്ക്പഞ്്്നവരി
യൈ്സൈൈ,്നോൺനിബ്്
ർഡൈിൾആഷ്്ൻആൻഡ്
റിഡഷ്്ൻ നോർചൈഫ്
ൈപ്ീഡ് നോക്്് നോയിനറ്്
ൈ്നവരിയൈ്സൈൈ,്െിഹാ
ൻഡിൽആൻഡ്ചൈൽഫ്റീ
ചെയിനിങ് റിതെ്ാക്്ർഅഡജ്്
ഇ്്്ർ നെംഞ്്ൈിൾ ചബ്്
യഡ്,് ചൈൽഫ് റീചെയിനിങ്
റിതെ്ാക്്ർ്്നവരിയൈ്സൈൈ്
വാങ്്്ന്്തിന്കവ്നട്്ഷൻഷ്്
ണിച്്്.നോൺ:0477-
2282015.

അദാലത്്്മാറ്്ി
ആലപ്്്ഴ :ൈംസ്്ാന പട്്ിക
ജാതിപട്്ിക നോതത്വർഗക
മ്്ീഷച്്്24,25തിയതികളി
ൽജില്്യിൽനെത്്ാനിര്ന്്
പരാതിപരിഹാരഅോലത്്്
റദ്്ാക്്ിയതായി രജിൈത്െ്ാർ
അറിയിച്്്.

കാവങുുുൽ  ഇനി ഒളിമങുുാതെ
കയുാമറാ കണുുിൽ
മ്ഹമ്്:കാവ്ങ്്ൽതഗ്ാമവം്
ൈമീപ തപ്നേശങ്്ളം്  ഇനി
ൈിൈിെിവികായ്ാമറനിരീഷ്്
ണത്്ിൽആകം്. അഞ്്്ല
ഷ്്ം ര്പ വിനിനോഗിച്്് 40
ആധ്നിക കയ്ാമറകളാണ്
സ്്ാപിക്്്ക.മണ്്നഞ്്രി,മ്
ഹമ്്,കഞ്്ിക്്്ഴിപഞ്്ായ
ത്്്കള്ചെൈംഗമസ്്ാനമാ
ണ്കാവ്ങ്്ൽ.കാവ്ങ്്ൽവെ
നക്്തറമ്ട്മ്തൽ മണ്്നഞ്്
രി ജംഗഷ്ൻ വനരയം് ചോ
ന്്ാട്മ്തൽനേശാഭിമാനിവാ
യനശാല,അമ്്ലക്്െവ്മ്ത
ൽപെിഞ്്ാറ് വളവനാട് ജം
ഗഷ്ൻവനരയം്എല്്ാഇെനോ
ഡ്കള്ചെ ജംഗഷ്ന്കളില്
മാണ് 40 സഹ റൈല്ഷൻ
ഡിജിറ്്ൽ സനറ്്് വിഷൻ
കയ്ാമറകള്ചെ  നിരീഷ്്ണ
ത്്ിലാക്ന്്ത.്വർധിക്്്ന്്

വാഹനാപകെങ്്ൾ,നോഷണ
ങ്്ൾ, ക്ട്്ികചള തട്്ിച്ക്
ണ്്്നോകൽ,സൈക്്ിൽവ
ന്്്മാലചോട്്ിച്്്നോക്ന്്
ത് ,മയക്്്മര്ന്്്വിതരണം,
ശ്െിമ്റി മാലിനയ്ംജനവാ
ൈനമഖലയിൽതട്്്ന്്ത്,നോ
ഴി മാലിനയ്ം ചോത്നിരത്്ി
ൽചോണ്്ിട്ന്്ത,്ൈാമ്ഹി
ക വിര്ദ്് തപ്വർത്്നങ്്ൾ
എന്്ിങ്്ചനയ്ള്് നിരവധി
തപ്ശന്ങ്്ൾക്്് ഈപദ്്തി
നെപ്്ാക്ന്്നോചെഒര്പരി
ധിവചര പരിഹാരമാകം്.കാ
വ്ങ്്ൽ നേവൈവ്ം ൈക്്ളിൽ
നെന്്നോഗത്്ിൽജനകീയ
കമ്്ിറ്്ി ര്പീകരിച്്്.  മണ്്
നഞ്്രിനറ്്്്ഷൻഹൗൈ്ഓഫീ
ൈർശയ്ാംക്മാർഉദഘ്ാെനം
ചെയത്.്ആേയ്ൈംഭാവനകാ
വ്ങ്്ൽനഷ്്തത്ൈന്്ിധിയിൽ

നെന്്െെങ്്ിൽവിജയൻതപ്
ണവം ചെയർമാൻപി എൈ്
ൈന്ത്ഷ്ക്മാറിന്സകമാ
റി.ഭാരവാഹികൾ:ചകവിനമ
ഘനാഥൻ, ജയതിലകൻ, മി
നി തപ്േീപ്  (രഷ്്ാധികാരിക
ൾ)വിെിഷാജൻ(ൈർക്്ിൾ
ഇൻൈച്പക്്ർ ഓഫ് ചോലീ
ൈ്)ശയ്ാംക്മാർഎൈ്എച്്്ഒ
മണ്്നഞ്്രിഎന്്ിവരാണ്െീ
ഫ് നോർഡിനനറ്്ർമാർ.  പി 
എൈ്ൈന്ത്ഷ്ക്മാർ(ചെ
യർമാൻ )എം എൈ്നോഷി
(സവൈ്ചെയർമാൻ )എം മ
നോജ്(ജനറൽകൺവീനർ)
ൈിജിമധ്(നോയി്്്്കൺ
വീനർ)അഡവ്.ൈജിെിതകിെി
യിൽ(തെ്ഷറർ)'ഇവര്ൾചപ്്
ട്ന്്24അംഗകമ്്റ്്ിയാണ്
ഈപദ്്തിയക്്്്നമൽനോട്്ം
വഹിക്്്ന്്ത.്

വഴിപാട്നിർത്്ി
നെർത്്ല: ചകാനറാ ണ വയ്ാ 
പനത്്ി ച്്് നപരി ൽആൾ
ക്്്ട്്ങ്്ൾഒഴി വാണചമന്്
ൈർക്്ാ ർ  നി ർ ന ദ് ്ശച്ത്
ത്െർന്്്കണിച്്്ക്ളങ്്ര
നേവീ  ന്ഷ്തത് ത്്ി ൽഎല്്ാ
േി വൈവം്നെ ത്്ി  വര്ന്്
പ്ഴ്ക്്്വഴി പാട ് 31 വചര
നിർത്്ി  ചവച്്തായി  നേ വ
ൈവ്ം  ചൈതക് ട്്റി  പി . ചക. ധ
നനശൻഅറിയിച്്്. 

വീട്കത്്ിനശിച്്്
ചെങ്്ന്്്ർ:കാരയക്്്ാട്ഹരി
താ ഭവനത്്ിൽ ഗിരിജയ്ചെ
വീെിനാണ് തീപ്്ിെിച്്ത.്കാര
യക്്്ാട് മിൽമാ ചൊസൈറ്്ി
യക്്്്ൈമീപംതയ്്ൽക്്െനെ
ത്്്കയാണ് ഗിരിജ. പ്തിയ
വീട്പണിനെക്്്ന്്വീെിനോ
ട്നെർന്്്ള്്ചെറിയപ്രയാ
ണ് കത്്ി നശിച്്ത.് നോലീ
സം് ഫയർനോഴസ്ം് സ്്ല
ത്്് എത്്ിയിതീയണചച്്ങ്്ി
ലം്വീട്പ്ർണ്്മായം്കത്്ി
നശിച്്്.
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മ്ൻറൊൺതാരവം്റോഡല്മാെമിെഖെീഫവിവാഹിതൊ
ക്ന്്്.വര്ന്്ജ്ൺ10ോണ്മിെഖെീഫയം്ോമ്േൻറോബ
ൻ്്ട്്്സാൻ്്ഡ്കബർ്്ഗം്തമ്്ില്ള്്വിവാഹം.റോഷയ്ൽമീഡിെെില്
കടൊണ്മിെഇക്്ാരയ്ംഅറിെിച്്ത.്2019മാർ്്ച്്്12ന്റോബർ്്ട്്്തറന്്ട്
വിവാഹാഭയ്ർ്്ഥേേടത്്ികെന്്്ംഅന്്്ംഇന്്്ംഎന്്്ംതക്്്മറ്പടികെ
സ്എന്്ാകണന്്്ംമിെഇൻ്്സ്്്്ാപഗ്ാമിൽ്്ക്റിച്്്.സവ്ീഡിഷ്കഷഫാണ്റോബർട്്്.റൊ
ൺതാരമാെിര്ന്്മിെഇറപ്്ൾസറ്ൊർടസ്്റോയ്കടഅവതാരേക്ടിൊണ.്

മ്ൻോമ്േൻതകന്്വഞ്്ികച്്ന്്്
റോളിവ്ഡ്താരംദീപിേപദ്റക്്
ൺ. ോമ്േക്്് റപര് കവളികപ്്ട്
ത്്ാകതൊണ്പപ്ണെത്്േർച്്കെ
ക്്്റിച്്്താരംകവളികപ്്ട്ത്്ിെത.്
അൊൾഎകന്്പറ്്ിക്്്േൊകണ
ന്്്ഞാൻേണ്്്പിടിച്്്.എന്്ാൽ
രണ്്ാമകോര്അവസരത്്ിോെി
അൊൾ റേണറപക്്ിച്്റോകട
വീണ്്്ംബന്്ംത്ടർന്്്.തക്്്
ച്റ്്്മ്ള്്വർഅൊൾവഞ്്ിക്്്
േൊകണന്്് പറഞ്്ിര്കന്്
ന്്്ം അവസാേം ലേറോകട
പിടിച്്്എന്്്മാണ്താരംപറയ്
ന്്ത.്ഇത്തകന്്വല്്ാകതറവദ
േിപ്്ിച്്്കവന്്്ം താരം വയ്ക്്
മാക്്ി.ഒര്അഭിമ്ഖത്്ിൊണ്
ദീപിേ തക്്് പപ്ണെത്്േർച്്
കെക്്്റിച്്് മേസ്ത്റന്്ത.്എ
ന്്ിട്്്ംഅൊകളമേസിൽേിന്്്ംപ്
റത്്ാക്്ാൻസമെകമട്ത്്്.
ഒരിക്്ൽതിരിച്്ടിറേരിട്്ാൽബന്്ങ്്ളില്
ള്്വിശവ്ാസംേശിക്്്ംദീപിേപറഞ്്്.േട
നം്മ്ൻോമ്േന്മാെിര്ന്്്രൺബീർേപ്
റികേക്്്റിച്്ാണ്ദീപിേപറഞ്്ത്എന്്ാണ്ഒ
ര്വിഭാഗംവിെെിര്ത്്്ന്്ത.്

ദീപിേയ്മായ്ള്്
പപ്ണെത്്ിന് റശ
ഷമാണ് േപത്ീേ
ലേഫ്മാെി താ
രംഅട്പ്്ത്്ിൊ
ക്ന്്ത.് ഇറപ്്
ൾആെിെ ഭട്്്
മാെിതാരംപപ്
ണെത്്ിൊ
ണ.്

കബൻ്്സി കപ്ൊഡക്്ൻ്്സി
ക്്്ബാേറിൽ്്േവയ്ാോെകര
റേപദ്്്േഥാപാപത്മാക്്ികബൻ്്സി
ോസർ്്േിർ്്മ്്ിച്്്സംവിധാെേൻ്്വി.
കേപപ്ോശ്ഒര്ക്്്ന്്"ഒര്ത്്ി"ചിപത്ീേര
ണംപ്ർ്്ത്്ിൊെി.വളകരസാധാരണക്്ാരിൊ

െവീട്്മ്്ൊണ്രാധാമണി(േവയ്ാോെർ്്)അവ
ര്കടജീവിതത്്ിറെക്്്ആേസമ്ിേമാെിവന്്്റചര്

ന്്ചിെസംഭവങ്്ളം്അതികേഅതിജീവിക്്്േയം്കചയ്്്
ന്്ഒര്സപ്ത്ീയ്കടറൊരാട്്ത്്ിക്്്യം്സഹേത്്ിക്്്യം്േഥ
ൊണ്ഒര്ത്്ിപറയ്ന്്ത.്ഒര്സപ്ത്ീയ്കടജീവിതത്്ിൽ്്മ്ന്്്
ദിവസങ്്ളിൽ്്സംഭവിക്്്ന്്ആേസമ്ിേസംഭവങ്്ളാണ്ഒര്
ത്്ിയ്കടഇതിവ്ത്്ം.ോെേപപ്ാധാേയ്മ്ള്്റോളാണ്വി
ോെേറ്്്ത.്കൊത്കവമെൊളസിേിമെിൽ്്വിോെേൻ്്
കചയത്ിട്്്ള്്റവഷങ്്ളിൽ്്േിന്്്വളകരവയ്തയ്സത്മാണ്ചി
പത്ത്്ികെസബ്ഇൻ്്സക്പക്്റ്കടറവഷകമന്്്ംസംവിധാ
െേൻപറയ്ന്്്.കൊച്്ിെിലം്പരിസരപപ്റദശങ്്ളില്മാ
െിഒറ്്കഷഡയ്്ളിൊണ്ചിപത്ംപ്ർ്്ത്്ീേരിച്്ത.്ലവപ്്ിോ
െിര്ന്്്പപ്ധാേകോറക്്ഷൻ്്.

മ്ൻ
കാമ്കകനക്്്റിച്്്

മിയവിവാഹിതയാക്ന്്്

നവയ്യ്കെരാധാമണി

കൊറോണക്്ാലകത്്
അവധിക്്ാലം
മുരളിതുമുുാരുകുടി,
നീരജജാനകി
കൊറോണകെറേരിടാൻറേരളത്്ികെവിദയ്ാഭയ്ാ
സസ്്ാപേങ്്ൾ അടച്്ിട്്ിരിക്്്ന്് സാഹചരയ്
ത്്ിൽഅവധിക്്ാെക്്ാസ്േളം്സർക്്ാർ േി
റോധിച്്ിട്്്ണ്്്. ക്ട്്ിേൾക്്്ം മാതാപിതാക്്ൾ
ക്്്ംകവല്്്വിളിൊെഈസാഹചരയ്കത്്റേരിടാ
ന്ള്്ക്റച്്്േിർറദശങ്്ൾ...
*ഇറപ്്ൾക്ട്്ിേൾോണ്ന്്തം്റേൾക്്്ന്്തം്
സംസാരിക്്്ന്്തം്കൊറോണകെപ്്റ്്ിൊണ.്ഇ
ത്അവരിൽതീർച്്ൊയം്ഭീതിയം്അരക്്ിതാവ
സ്്യം്ഉണ്്ാക്്്ംഎന്്തിോൽഈവിഷെംക്
ട്്ിേറോട്വിശദമാെിസംസാരിക്്ണം.എന്്ാണ്
റോഗം,അത്ണ്്ാോന്ള്്സാധയ്ത(വളകരക്റ
വ)്,േമ്്്കടസർക്്ാർസംവിധാേങ്്ൾഎങ്്കേ
ൊണ് കൊറോണബാധ റേരിട്ന്്ത്എന്്കത
ല്്ാംവീട്്ിൽചർച്്കചയ്്ണം.എന്്ാൽഇറതപ്്റ്്ിവ
ളകരക്ട്തൊെ ഉതേ്ണഠ്ക്ട്്ിേൾ പപ്േടിപ്്ി
ക്്്ന്്്കണ്്ങ്്ിൽതീർച്്ൊയം്കപ്ൊഫഷണൽസ
ഹാെംറതടാം.
*പരീക്്േടക്്ാത്്തം്ടയ്്ഷനം്എൻപട്ൻസം്ഉ
ൾകപ്്കടപരിശീെേങ്്ൾക്്്ംറൊോൻപറ്്ാത്്

തം്ക്ട്്ിേളിലം്ചിെമാതാപിതാക്്ളിലം്ഏകറ
വിഷമംഉണ്്ാക്്ിറെക്്ാം.മാതാപിതാക്്ൾഅവ
ര്കടകടൻഷൻക്ട്്ിേകളഅറിെിക്്ാതിരിക്്്േ
ൊണ്ആദയ്ംകചറയ്്ണ്്ത.്ഈസാഹചരയ്ംഎല്്ാ
വർക്്്ംബാധേമാെതിോൽഎൻപട്ൻസികേഓ

ർത്്്അധിേംവിഷമിറക്്ണ്്ോരയ്മികല്്ന്്്പറ
ഞ്്്മേസ്്ിൊക്്ണം.ഇതികേഒര്സമെേഷ്്മാ
െിേണക്്ാറക്്ണ്്തില്്.ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽഅധയ്ാപ
േർക്്്ംഏകറകചയ്്ാന്ണ്്്.പെറപ്്ഴം്ക്ട്്ിേൾ
ക്്്മാതാപിതാക്്ൾപറയ്ന്്തികേക്്ാൾവിശവ്ാ
സംഅധയ്ാപേർപറയ്ന്്താണ.്അത്കൊണ്്്ത
കന്്അവധിെിൽഇരിക്്്ന്്ക്ട്്ിേകളഅധയ്ാപ
േർആഴച്െിൽഒരിക്്കെങ്്ിലം്കടെിറോണിൽ
വിളിച്്്സംസാരിക്്്ന്്ത്േല്്ോരയ്മാണ.്
*എൻപട്ൻസ്പരീക്്യ്ള്്വർക്്്വീട്്ിെിര്ന്്്ംപ
ഠിക്്ാമറല്.്ഓൺലെൻആെിറോക്പരീക്്േ
ൾേടത്്ാന്ള്്സംവിധാേങ്്ൾഉകണ്്ങ്്ിൽഅ
വയം്ഉപറോഗിക്്ണം.ലടംറടബിൾഉണ്്ാക്്ി
ക്തയ്മാെസമെംഇതിന്േീക്്ികവയ്ക്്്ന്്ത്പ
ഠേം േഷ്്കപ്്ടാതിരിക്്ാനം് കടൻഷൻക്റക്്ാ
നം്സഹാെിക്്്ം.
*ഭാവിയ്കടറോേംഓൺലെോെിട്്്ള്്പഠേ
ത്്ിക്്്യം്റോെിയ്റടത്മാണ.്അത്പപ്ാകറ്്്ിസ്
കചയത്്ത്ടങ്്ാന്ള്്അവസരമാണ്ഇറപ്്ൾഉ
ണ്്ാെിരിക്്്ന്്ത.്ഇ്്്ർകേറ്്ിൽഅേവധിറൊഴ്
സ്േൾ,എല്്ാപപ്ാെക്്ാർക്്്ംസൗജേയ്മാെിെ
ഭയ്മാണ.്ഇഷ്്മ്ള്്വിഷെത്്ിൽപഫ്ീഓൺലെൻ

റൊഴസ്് എന്്് ഗ്ഗിൾ
കചയത്ാൽ ഇഷ്്ം റൊ
കെഅവസരങ്്ള്ണ്്്.
* അവധിക്്ാെത്്് ഓ
ൺലെൻ സംവിധാേം
ഉപറോഗിച്്്ോട്്ിലം്വി
റദശത്്്മ്ള്് ക്ട്്്ോ
രം് േസിൻസ്മാെിഎ
കന്്ങ്്ിലം് ഒര് റപ്ൊജ
കറ്്്് കചയ്്ാൻപ്്ാൻകച
യ്്്.ഇത്കോലബൽഉപ
റോഗിച്്് ഒര് റോേയ്്
കമ്്്റിറോ റോർട്്് ഫി
െിറോ ഉണ്്ാക്്്ന്്റോ,
ഒര്സ്്്്ാർട്്്അപ്്് ഉണ്്ാ
ക്്്ന്്തികേപ്്റ്്ിയ്ള്്
റപ്ൊജകറ്്്് ഡിസേ്ഷ
റോ,ഒര്മയ്്സിക്ആൽ
ബറോ ആോം. എന്്ാ
കണങ്്ിലം്remote,online,
collaborativeഎന്്ീമ്ന്്്
വാക്്്േളാണ്പപ്ധാേം.
ഇതാണ്ഭാവിയ്കടരീതി;
ഇക്്ാരയ്ത്്ിലം്അധയ്ാ
പേർക്്് പെ സഹാെ
വം്കചയ്്ാോകം്.
*ഇത്അധയ്ാപേറോടാ
ണ;്സല്േറപ്്വാട്്്സാ
റപ്്ഉപറോഗിച്്്അധയ്ാ
പേർക്്്ം ടയ്്ഷൻ ത്ട

രാവ്ന്്താണ.്ആർട്്ിഫിഷയ്ൽഇ്്്െിജൻസിക്്്
ോെമാെത്കൊണ്്്തകന്്മറ്്്ള്്ഓൺലെൻടീ
ച്്ിങ്പ്്ാറ്്്റോമ്േളം്ഈെവസരത്്ിൽപരിചെ
കപ്്ടാനം്പപ്റോജേകപ്്ട്ത്്ാനം്പശ്മിക്്ാം.ഗ്
ഗിൾക്്ാസ്റം്റൊല്ള്്പഫ്ീകവബ്സർവീസ്േ

ളം്പപ്റോജേകപ്്ട്ത്്ാൻപശ്മിക്്്േ.അധയ്ാപ
േർക്്്ംഅവര്കടസേ്ില്്്േൾആധ്േിേമാക്്ാ
ൻഇകോരവസരമാേകട്.്
*ഭാഷപഠിക്്ാറോേന്്ാക്്ാറോഇതിലം്േല്്
സമെമില്്.ച്ര്ങ്്ിെത്ഇംഗ്്ീഷ് ഭാഷകെങ്്ിലം്
ക്ട്തൽമേസ്്ിൊക്്ാൻപശ്മിക്്്േ.ഇതിനം്ഓ
ൺലെൻവിഭവങ്്ൾെഭയ്മാണ.്ദിവസത്്ിൽഒ
ര്മണിക്്്കറങ്്ിലം്അതിോെിഉപറോഗിക്്്
േ.
*പ്സത്േ വാെേഎന്്സവ്ഭാവം ഇല്്ാതാെി
ക്ക്ണ്്ിരിക്്്ന്് ോെത്്്അത് തിരിച്്് പിടി
ക്്ാൻപറ്്ിെസമെമാണ.്ഇംഗ്്ീഷിലം് മെൊള
ത്്ിലം്ഒറോപ്സത്േകമങ്്ിലം്ആഴച്െിൽവാ
െിക്്ാൻപശ്മിക്്ാം.ആെിരക്്ണക്്ിന്പ്സത്േ
ങ്്ൾപഫ്ീആെിഓൺലെേിൽെഭയ്മാണ.്ഓറോ
വീട്്ിലം്വാെിക്്ാകതെിട്്ിരിക്്്ന്്പ്സത്േങ്്
ൾഒര്ഡസകേങ്്ിലം്ോണം്.ോട്്ികെലെപബ്
റിേള്മാെി ബന്്കപ്്ടാന്ള്് അവസരമാണ,്
ലെപബ്റിക്്ാർക്്്ക്ട്്ിേകളഅവരിറെക്്്അട്
പ്്ിക്്ാൻപറ്്ിെസമെവം്.റവണ്്ാ,പ്സത്േങ്്ൾ
വീട്്ികെത്്ിച്്്കൊട്ക്്ാന്ള്്സംവിധാേംഉണ്്ാ
ക്്ാമറല്.്
*പ്തിെതാെിഎകന്്ങ്്ിലം്സ്േിൽപഠിക്്ാന്
ള്്അവസരമാണ.്ഏറ്്വം്എള്പ്്ംവീട്്ിൽേിന്്്
ത്ടങ്്ാവ്ന്്പാചേംതകന്്ൊേകട്്ആദയ്ം.വീട്
വ്ത്്ിൊക്്ാനം്ത്ണി േഴ്ോനം് വീട്്്പേര
ണങ്്ൾ(മികസ്ികോട്്്വാഷിങ്കമഷീൻവകര)ശ
രിൊെിഉപറോഗിക്്ാനം്പഠിക്്ാം.ഗാർഡേിങ്
കോട്്്മരപ്്ണിവകരഎന്്്ംപഠിക്്ാന്ള്്അവ
സരമാണ.്ഓൺലെൻആെിോരയ്ങ്്ൾപഠിച്്്
ത്ടങ്്്േ,ഓൺലെൻപഗ്്പ്്്േളിൽഅംഗമാക്
േഎന്്ിങ്്കേപെതം്ഈവിഷെത്്ിൽകചയ്്ാ
ന്ണ്്്.ഒര്വീട്്ികെമിക്്ോരയ്ങ്്ളം്ലേോരയ്ം
കചയ്്ാന്ള്്അറിവ്ഈഅവധിക്്ാെത്്്ഉണ്്ാ
ക്്ികെട്ത്്ാൽഇത്പപ്റോജേപപ്ദമാെഒര്അ
വധിക്്ാെംആകം്.ക്ട്്ിേൾകക്്പ്്ംമാതാപിതാ

ക്്ളം്ക്ടിപശ്മിച്്ാൽേടക്്്ന്്ോരയ്റമഉള്്്.
*േമ്്്കടറോേത്്ിക്്്ഭാവിക്ട്തൽഅറിൊ
ന്ള്്ഒരവസരമാണ.്ആറോളവൽക്്രണംഎങ്്
കേൊണ്റോേകത്്മാറ്്ിെിരിക്്്ന്്ത,്േിർമിത
ബ്ദ്്ിഎങ്്കേൊണ്റോേകത്്മാറ്്ാൻറൊക്
ന്്ത,്ോൊവസ്്വയ്തിൊേംഎന്്്രീതിെിൊ
ണ്റോേകത്്യം്േമ്്കളയം്ബാധിക്്ാൻറൊ
ക്ന്്ത,്ഇകോകക്്അറിൊൻപറ്്ിെസമെമാ
ണ.്ഓൺലെേിൽകടഡ്റടാക്്ിൽേിന്്്ത്ട
ങ്്ിപ്സത്േങ്്ൾവാെിച്്്ക്ട്തൽതാലപ്രയ്മ്
കണ്്ങ്്ിൽഓൺലെൻറൊഴ്സ്േ
ളം്കചയ്്ാം.
*എന്്ാെിരിക്്ണംേിങ്്ള്കടഭാ
വിഎന്്്ചിന്്ിക്്ാൻപറ്്ിെസമെ
മാണ.്മാതാപിതാക്്റോകൊപ്്ംക്
ട്തൽസമെംേിട്്്ന്്തിോൽഅവ
ര്മാെിസംസാരിക്്്േ.വിവിധേ
രിെറ്േകളപ്്റ്്ിയം് സാധയ്തേകള
ക്റിച്്്ം അറിവ് റേട്േ. അവധി
ക്്ാെംേഴിയ്റപ്ാ്റഴക്്്ംഈവി
ഷെങ്്ളിൽചിന്്േൾക്ട്തൽകത
ളിച്്മ്ള്്താക്്്േ.
*മറ്്്ള്്വകരഎങ്്കേൊണ്സഹാ
െിക്്ാോക്േഎന്്്ചിന്്ിക്്ാന്
ള്്ോെംക്ടിൊണ്ഇത.്കൊറോ
ണ ഈ വിധത്്ിൽ ത്ടർന്്ാൽ
റൊകളജ്വിദയ്ാർഥിേൾസന്്ദ്്പപ്
വർത്്േത്്ിോെി രംഗത്്ിററങ്്
ണ്്ിവരം്.മാപത്മല്്,േമ്്്കടസമ്ഹ
ത്്ിൽവെസാെവർ,ഭിന്്റശഷിഉ
ള്്വർ,മറ്ോട്്്ോർഎന്്ിങ്്കേ
േമ്്്കടസഹാെംറവണ്്വർധാരാള
മ്ണ്്്. വയ്ക്്ിപരമായം്സംഘടിത
മായം്എന്്ാണ്അവർക്്്റവണ്്ി
കചയ്്ാൻസാധിക്്്ന്്കതന്്്ചിന്്ി
ക്്്േ.
* കൊറോണസപ്്ദ്വയ്വസ്്െിൽ
പെക്ഴപ്്ങ്്ളം്ഉണ്്ാക്്ാൻറൊ
വ്േൊണ.്േമ്്്കടസപ്്ദ്വയ്വസ്്

യ്കടഅടിസ്്ാേമാെവിറദശപണത്്ിക്്്വര
വ,്ട്റിസം,േിർമാണം,പട്ാവൽ,റോട്്ൽ,ോറ്്റിങ്
ഈറമഖെേളിറോകക്്വെിെഇടിവ്ണ്്ാകം്.േ
മ്്്കടോടിക്്്കോഴിൽരംഗകത്്ഇറപ്്ൾപിടി
ച്്്േിർത്്്ന്്മറ്ോടൻകോഴിൊളിേൾപെരം്
തിരിച്്്റൊറരണ്്സാഹചരയ്ംഉണ്്ാകം്.റൊകളജ്
വിദയ്ാർഥിേൾ പഠേത്്ിക്്്ക്കട പാർട്്്ലടം 
റോെികചറയ്്ണ്്തികേക്്്റിച്്്മ്ഖയ്മപന്്്ിഈവ
ർഷംആദയ്ംപറഞ്്ിര്ന്്്വറല്.്ഇത്പപ്ാബെയ്
ത്്ിൊക്്ാൻപറ്്ിെഅവസരമാണ.്ജ്ണിേപ്്്റം
കൊറോണെിൽ േിന്്്ം റോേസപ്്ദ്വയ്വസ്്
തിരിച്്്േെറ്ന്്സമെത്്്േമ്്്കടവിദയ്ാർഥിേ
ളം്യ്വാക്്ളം്ആെിരിക്്ണംറേരളത്്ിൽഅ
തികേേെിറക്്ണ്്ത.്
*അവധിക്്ാെംഎറപ്്ഴം്അപേടങ്്ള്കടോ
െംക്ടിൊണ.്പപ്തീക്്ിക്്ാകതേിട്്ിെഈഅവ
ധിക്്ാെംസ്രക്്ിതമാെിറവണംആറോഷിക്്ാ
ൻ,കവള്്ത്്ില്ള്്അപേടങ്്ളം്ലബക്്്അപ
േടങ്്ളം്ഒഴിവാക്്ാൻപപ്റത്യേംപശ്ദ്്ിക്്ണം.
*മാർച്്്മ്തൊണ്ക്ട്്ിേള്കടഅവധിക്്്മാതാപി
താക്്ൾപ്്ാൻകചയത്ിര്ന്്ത.്ഇറപ്്ൾഅപപ്തീ
ക്്ിതമാെഅവധിക്്ാെംവന്്റപ്്ൾവീട്്ിൽതേി
കെവിട്്്റൊരാൻപറ്്ാത്്ക്ട്്ിേകള(ആംഗൻവാ
ടികോട്്്ലഹസ്ക്ൾവകര)എന്്്കചയ്്്ംഎന്്
ത്പെെിടത്്്ംപപ്ശേ്മാകം്.ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽറവ
ഗത്്ിൽ തീര്മാേങ്്കളട്റക്്ണ്്ി വരം്. പശ്ദ്്ി
ക്്്േ,േിങ്്ള്കടക്ട്്ിേകളആര്കടഅട്ത്്ാ
റോആക്്്ന്്ത്അവികടഅവർസ്രക്്ിതരാ
കണന്്്ംദ്ര്പറോഗംകചയ്്കപ്്ടികല്്ന്്്ംഉറപ്്്
വര്ത്്്േ(എപത്അട്ത്്ബന്്്വിക്്്/സ്ഹ്
ത്്ിക്്്അട്ത്്ാകണങ്്ിൽറൊലം്).
*അവധിക്്ാെംആറോഷത്്ിക്്്ക്ടിോെമാ
ണ.്ക്റച്്്ോൾക്ട്തൽഅവധിേിട്്ിെത്പര
മാവധിആറോഷിക്്്േ.ക്ട്്ംക്ട്ന്്സാഹചരയ്
ങ്്ൾ ഒഴിവാക്്ണകമങ്്ിലം് മ്റ്്കത്് മാവിക്്്
റോട്്ിൽഅട്ത്്വീട്്ികെക്ട്്ിേള്മാെിഇരിക്്ാ
നം്േളിക്്ാനം്അവസരമ്ള്്ക്ട്്ിേൾഇേിയം്
റേരളത്്ിൽഉകണ്്ങ്്ിൽആചാൻസ്േളെര്ത.്
സ്രക്്ിതരാെിരിക്്്േ,പകക്്കൊറോണകെപ്്
റ്്ിമാപത്ംചിന്്ിച്്്വിഷാദമാെിരിക്്്ന്്ഒര്അവ
ധിക്്ാെമല്്,മറിച്്്അട്ത്്ോെത്്്ണ്്ാെിട്്്ള്്
തിൽഏറ്്വം്അടികൊളിൊെഒര്അവധിക്്ാ
െംഉണ്്ാേകട്.്

തിരുവനനുുപുരം മസക്റുു് ഹോടുുലിൽകൊഹോണപരുതിഹോധനടരടികകെകുുുറിചുു്ചർചുുകചയതു സർവകകുുിഹോഗതുുിൽ  പരുതിരകുുഹനതാവുരഹമശു
കചനുുിതുുലമഖുയുമപനുുുിരിണറായിവിജയഹോടുകശുലംഹോദികുുുനുുു.കൊടുുടതുു്ുആഹോഗയുവകപുുുുമപനുുുിറശലജടീചുുർ

പലറപ്്ഴം്ക്ട്്ികൾക്്്മാതാപിതാക്്ൾപറയ്ന്്തികന
ക്്ാൾവിശവ്ാസംഅധയ്ാപകർപറയ്ന്്താണ.്അത്കൊ
ണ്്്തകന്്അവധിയിൽഇരിക്്്ന്്ക്ട്്ികകളഅധയ്ാപകർ
ആഴച്യിൽഒരിക്്കലങ്്ിലം്കെലിറോണിൽവിളിച്്്സം
സാരിക്്്ന്്ത്നല്്കാരയ്മാണ.്

ഈ കൈൈൾ ക്്ീൻ...തിരുവനനുുപുരംമസക്റു്ുഹോടുുലിൽകൊഹോണപരുതിഹോധനടരടികകെകുുുറിചു്ുചർചുുകചയതുസർവകകുുിഹോഗതുുിൽരകകുുടു
കുുാകനതുുിയരി.സിഹോർജുഎം.എൽ.എഹാെിൽകയറുനുുതിനുമുമുു്ജീവനകുുാരിസാനിററുുസർറകയിൽപുരടുുാൻകൊടുതുുഹപുുൾതടഞുുുകൊണുു്
രറയനുുുു,ഞാൻഇഹപുുപുരടുുിയിടുുുവനുുഹതയുളുുുഅഹലുുമണതുുുഹോകുുികൊളുുു -കക.ബി.ജയചപദുുുൻ

കൊറോണസമ്്ദ്വയ്വസ്്യിൽപല
ക്ഴപ്്ങ്്ളം്ഉണ്്ാക്്ാൻറോവ്കയാണ.്
നമ്്്കെസമ്്ദ്വയ്വസ്്യ്കെഅെിസ്്ാനമായ
വിറേശപണത്്ിക്്്വരവ,്ട്റിസം,നിർമാണം,
ടെ്ാവൽ,റോട്്ൽ,കാറ്്റിങ്ഈ
റമഖലകളിറോകക്്
വലിയഇെിവ്ണ്്ാകം്



ശോ.ശോമസ്ഐസക്്്

ലൊനോണവവറേ്ആനോളേവലുുലചയി
നുേലളതേരുുതുുുലൊ
ണുുിരികുുുേയാണ.ുഇതുജി
എേെ്ിലനറു്ുവരുുകുുിലന
എങുുലനബാധികുുുനുുു
ലവനു്ുേഴിഞുുദിവേമാ

ണുനോധയുലപുുടുുത.ുജിഎേെ്ിയുലെഐെി
ബാകു്ുനോണിലുുുതപുവരുുതുുനംോമാനയും
കുളമാണ.ു
ഇതുപരിഹരികുുാനുുോകുുാലുുനനുുനുു
നീനേകുുനിലയഉതുുരവാദിതുുംഏലപുുിചുുിരി
കുുുേയാണുനേതനുുുേരുുകുുാരുു.ജിഎേെ്ിേൗ
ണുുേിേിലുുപുതിയഐെിലനറു്ുവരുുകുുിലന
യംുറിനടുുണുുേതമുുുദായലതുുയംുകുറിചുുുളുു
തലുുുആശയങുുളുുഅനദുുഹംപങുുുവയകുുുുേ
യുണുുായി.മതതുുുിമാരുലെഒരുതപുധാനപരാതി
ലനറു്ുവരുുകുുിലുുവരുനുുോേതാമേവംുലനറു്ു
വരുുകു്ുഹാങു്ുആകുനുുതംുേംബനുുിചുുായി
രുനുുു.ഒനനുുോലുുേകുുംനപരുുകു്ുഒരുേമ
യംഒനുുിചു്ുനോഗിനുുലചയുുാനുളുുേപുുാേിറുുി
നയയുളുുൂ.
ഇതുരണുുരേകുുമായിഏതാനംുമാേം

ലൊണു്ുഉയരുുതുുുനപുുളുുതപുശുനലമലുുാംതീ
രംുഎനുുാണുഅനദുുഹംപറഞുുത.ുരണുുുമാ
േംമുനപംുഇതുപറഞുുതാണനലു;ുഇനി
യംുമുനുുുമാേനോഎനുുായിചിേരുലെമറു
നൊദയും.അനപുുഴാണുലവളിപാടുണുുായത.ു
ഹാരുുഡുലവയരുുവചനയിലുുനിനുുുവരണം.
ഇനിയംുരണുുുമുനുുുമാേങുുലളടുകുുുംേ
വലുുലചയിനുേളുുനനലരയാോനുു.അങുു

ലനലൊനോണജിഎേെ്ിലനറു്ുവരുുകുുിലന
യംുബാധിചുുിരികുുുേയാണ.ു
ഇങുുലനേവലുുലചയിനുേളുുതേരു
നപുുളുുപേഉതപുനുുങുുളുുകുുുംനാടുുിലുുകുുാ
മമുണുുാകംു.അവയുലെവിേകുടംു.അങുു
ലനമാനുുുയോേതുുുംവിേകുടുനുുതപുതിഭാേ
തുുിലുലെനമുുളുുേെനുുുനോകുേയാണ.ുഅ
തിനാലുുമാനുുുയംനനരിൊനുുഉനതുുജേപാലകുു
ജുേളുുനവണം.േമുുികുടുനപുുളുുവിേകുുയ
റുുംേയറുലോടുുികുുാം.അതുലൊണു്ുവിേകുു
യറുുംനിയതതുുുികുുാനുളുുനെപെിയംുേവുീേരി
നചുുപറുുു.പനകു,ുആതിരിചുുറിവുനേതനുുുേ
രുുകുുാരിനിലുു.
അതുലൊണു്ുജിഎേെ്ിേൗണുുേിേിലുു
അവരുുലൊണുുുവനുുനിരനദശംവിചിതതുമായി

എനികുുുനോനുുി.വളം,തുണി,ലചരുപു്ുഎ
നുുിവയുലെനികുതിഅഞുുിലുുനിനു്ു12ശത
മാനവംുലോവബലുുനോണിനുുുതു12ലുുനി
നു്ു18ശതമാനവുമാകുുിഉയരുുതുുാനായിരു
നുുുഅവരുലെഉനദുുശം.ലൊനോണകുുാേതു്ു
പറുുിയപണിയലുുിലതനു്ുപറഞു്ുഞാനുുഎതി
രുുതുുു.അങുുലനതുണിയംുവളവംുലചരു
പുുുംഒഴിവായി.ലോവബേിനുമാതതും12ലുുനി
നു്ു18ആയിഉയരുുതുുാനുുതീരുമാനമായി.
പുറതുുിറങുുിയനപുുഴാണുഅറിയുനുുതു
ലപനതുൊളിലുുുയംുേീേേിലുുുയംുഎകു
വേേ്േയുുടുുിവരധിപുുിചുുവിവരം.എണുുവി
േകുറയുനുുതിലുുുനനടുുംജനങുുളുുകുുുലൊ
ടുകുുാലതതടുുിലയടുകുുുേയാണുനേതനുുുേ
രുുകുുാരുുലചയുുുനുുത.ുഞാനുുഇതുപറഞുുനപുു

ളുുപതതുകുുാരിലോരാളുുനൊദിചുുു:ലപനതുൊളുു
നികുതിവരധിപുുികുുുനുുുഎനു്ുമതതുുുിവിമ
രുുശിലചുുകുുിലംുഇതിലുുുഗുണംനിങുുളുുകുുും
േിടുുുമനലു!ു
നേതനുുുഎകുവേേ്നികുതിയുലെ42ശ

തമാനംേംസുുാനതുുിനുഅവോശലപുുടുുതാ
ണ.ുഇതുമനേിലുുവചുുായിരുനുുുനൊദയും.പ
നകു,ുനേതനുുുതുുിലുുുസുതതുംനോകുുിനകു,ുഎ
കുവേേ്നികുതിയായാലുു42ശതമാനം
േംസുുാനതുുിനുലൊടുകുുണം.അതുലൊ
ണു്ുഅേിഷണലുുഎകുവേേ്നികുതിയാ
ണുവരധിപുുിചുുത.ു
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ശോകാഃസമസത്ാഃസഖ്ിശോഭവന്്്
1195മീനം4റജബു21
2020 മാരചു്ു17ലൊവുു

സത് ുതി ഗീ ത ങുു ളുു ഗ ുണ ക ര മ ലുു
ശോ.ആസാദ്

ആനോഗയുമതതുുുി
ലേ.ലേ.

വശേജഅഭിനനുുനം
അരുുഹികുുുനുുു.എ
ലുുേിഎഫുമതതുുുിേഭയി
ലേേരമനശഷിയുളുുമ
തതുുുിയാണവരുു.ലോതു
ജനാനോഗയുംമുനുുനി

രുുതുുിനേരളംവേവരിചുുനനടുുങുുളുലെ
ോമുഹിേരാതടുുുീയനതുപരണേളംുേകുുുയ
ങുുളംുനോധയുമുണുുവരുുകു്ു.
നോഷയുേിസു്ുുുആസുതതുണതുുിലുുുവി
ദുരേവുാധീനംനേരളീയആനോഗയുനമഖേ
യകുുുുനലുുേിയദീരുുഘവീകുുണവംുതപു
നോഗനശഷിയംുനിോരമലുു.അതുതപു
നോജനലപുുടുനുുേനുുരുുഭങുുളാണുനിപുു
യംുലൊനോണയംുതപുളയവുലമലുുാംേെ
നുുാതേുമിചുുനപുുളുുഉണരുുനുുുനിനുുത.ുഅതു
ഉജവുേിപുുികുുാനുളുുനനതുനശഷിതീരുുചുുയാ
യംുവശേജയുലെതപുവരുുതുുനങുുളിലുു
ോണാം.ഇതുുരംേനുുരുുഭങുുളിലുുഇെതു
പകുുേരുുകുുാരിലുുനിനുുുജനങുുളുുതപുതീ
കുുികുുുനുുതുനലുുോനുുആനോഗയുവകുപുുി
നുേഴിഞുുിടുുുണു്ു.
ഇെതുപകുുേരുുകുുാരുുജനങുുളുുകുുുനവ
ണുുിയുളുുആസുതതുണതുുിലുുുയംുതപു
നോഗതുുിലുുുയംുമാതുോനനതുതവുമാവ

ണം.ഓനോവകുപുുിലംുജനനകുുമംമു
നുുനിരുുതുുിയുളുുഈഉണരുുവുുുോണണം.
ആനോഗയുവകുപുുിലുുനാംേണുുതുജനങുു
ലളപരിഗണിചുുുളുുതപുവരുുതുുനമാണ.ുനി
പുുലയയംുലൊനോണലയയംുനനരിടുനപുു
ളുുഅതുേണുുു.
ഔഷധവിേനിയതതുുുണതുുിലംുേവുോ
രയുനമഖേയുലെഹിംോതുുേേെനുുുേയറുു
തുുിലംുനോഗലമതുുികുുുനുുോഹചരയുങുു
നോടുളുുനോരാടുുതുുിലംുജനപകുുതുുു
നിലുുകുുാനുുഇനിയംുതശുദുുആവശയുമാണ.ു
അതുജനങുുലളപുറംതളുുുനുുമുതോളി

തുുവിേേനനതുുടുവിടുുുവീഴചുുുയിലുുാലത
ലോരുതുനുുനിേപാെിലുുനിനനുുവര.ുപേ
രുുചുുവയുാധിേളിലുുനിനുുുളുുരകുുആവയുാ
ധിേളുുസുടുുികുുുനുുമുതോളിതുുതുുിനംു
നിരുുബനുുമാണനലു.ുഅതിലേ ജനതാ
തപുരയുതുുിനുപുറേിലുുമുതോളിതുുതാ
തപുരയുങുുളുുകുുുംഒളിചുുുനിലുുകുുാനാവംു.
പലകു,ുനോഗംസുടുുികുുുനുുോഹചരയു
നതുുടുലോരുതുനപുുളുുജനശതതുുകുു
ളുുകു്ുഒളിചുുുനിലുുകുുാനാവിലുു.
നിപുു,ലൊനോണനോഗാണുകുുളുുലകുു
തിരായനോരാടുുതുുിലുുഇെതുപകുുേ

രുുകുുാരുുനനെിയജനവിശവുാേംശുുാഘനീയ
മാണ.ുഅതുനേരളംവളരുുതുുിലയടുതുു
ആനോഗയുേമീപനതുുിലുുുവിജയമാണ.ു
ഒരുദിവേംഒരുനനതാവിനോമതതുുുിനകുു
ലോടുനുുലനോണികുുാവുനുുമാതതുുുിേ
വുതുുിയലുുഅത.ുനേരളീയആനോഗയുനമ
ഖേയിലുുജീവനുുപേരുുനുുദരുുശനനമതുഎ
നുുതിരിചുുറിവംുഅതുഅെിസുുാനമാകുുി
രുപലപുുടുുആനോഗയുസുുാപനങുുലളഎങുു
ലനയുദുുേജുുമാകുുാലമനുുഅറിവുമാണു
ആനോഗയുമതതുുുിവശേജലയവയുതയുേത്
യാകുുുനുുത.ുരാതടുുുീയംവേനോശംവരു
നുുനനതാകുുളുുകുുിെയിലുുഇതുഒരതുുുതമാ
യിനോനുുാം.അതുലൊണുുാണുഏലറവാ
ഴതുുുുപാടുുുേളുണുുാവുനുുത.ു
എനുുാലുു,േത്ുതിഗീതങുുളുുഎനപുുഴംു
ഗുണേരമലുു.ചരിതതുതുുിലുുവയുകുുികുുുളുു
ഇെംനാംഅറിയാലതനോവരുത.ുവശേജ
മുഖയുമതതുുുിയാവണംഎനുുുംമറുുുമുളുുഅ
തിവാദങുുളിനേകു്ുേത്ുതിവളരുനുുതുവേ
തുപകുുരാതടുുുീയതുുിനനഗുണംലചയുുു.
ഗൗരിയമുുലയമുഖയുമതതുുുിയായിോണാനുു
ലൊതിചുുവരുലെഅനുഭവംമുനുുിലുണുു
നലു.ുനോഗതുുിലുുുയംുപരിചരണതുുിലുുു
യംുരാതടുുുീയംേംോരിനകുുണുുനനരതു്ു
വിടുവായതുുംപറയുനുുതുഗുണമാവിലുു.
നേവേേത്ുതികു്ു(ഉയരുുതുുിപുുിെിനകുുണുു)
രാതടുുുീയലതുുമായചുുുുേളയാനുുനശഷിോ
ണംുമികുുനപുുഴംു.അനോരമനവണം.

ജിഎസട്ിനെറ്്്വര്്ക്്്ം
നൊറോണയം്

കെ.കെ.ശൈേജ

നന്്ന്്നീലേക്്നി

ഗൗരിയമ്്

മാനുുുയംനനരിൊനുുഉനതുുജേ
പാലകുുജുേളുുനവണം.േമുുി
കുടുനപുുളുുവിേകുുയറുും
േയറുലോടുുികുുാം.

അതുലൊണു്ുവിേകുുയറുും
നിയതതുുുികുുാനുളുുനെപെിയംു
േവുീേരിനചുുപറുുു.പനകു,ു
ആതിരിചുുറിവുനേതനുുു
േരുുകുുാരിനിലുു.

mപവരുുബാകു്ു
നിയതതുുുികുുാം,ആശെകെ
സമയനിഷഠ്ലൊണു്ുമനേിലുുുശകുുിവരധിപുുികുുാനുുേ
ഴിയംു.ശാതുുമായമനേിലുുേദചുിതുുേളുുവരുനുുു.തപുശനു
ങുുളുുഇലുുാതുുജീവിതമിലുു.നമുകുുുനവണുുതുതപുശനുങുുളുു
അേടുുാതുുജീവിതമാണ.ുമനേിലനഒരുവിളകുുുമാെമാകുു
ണം.
ഒരാളുുഎതതുേണുു്പുരാണതഗുനുുങുുളുുവായിചുുുലവനുു
തിനോആരാധനാേയദരുുശനംനെതുുിഎനുുതിനോഅലുു
മറിചുു്മനേിലനഎതതുേണുു്ഏോതഗുമാകുുാനുുേഴിഞുുു
ലവനുുതാണുതപുധാനം.ബാകുുിലുുഇടുുപണതുുിനുപേിശവ
രധികുുുനുുനോലേനമുുുലെമനേ്ഏോതഗുതയിലുുഅരുുപുുി
തമാകുനപുുളുുകുടുതലുുഅനുതഗുഹങുുളംുമനഃശാതുുിയംു
താനനവനുുുലൊളുുും.
മനേിലുുുഅവസുുലയനനലരയാകുുാനുുമനേ്എവി

ലെനവണലമനുു്ആദയുംചിതുുിചുുുറപുുികുുണം.അതിനുനശ
ഷംമനേിലന'നറേിനോനസുുുുഷനുു'െയുുണുുലചയുുുനുുനോ
ലേെയുുണുുലചയുുണം.പേനപുുഴായിഇതുപരിശീേിചുുാലുു
ഏോതഗുതവേവരികുുാനുളുുേഴിവുതാനനവനുുുലൊ
ളുുും.
മനുഷയുനുവിോരങുുലളനിയതതുുുികുുാനംുഅതുവിനവ
ോതുുേമായിഉപനോഗികുുാനംുഅവനിലുുഅതുുരുുേീന
മായഒരുശകുുിവിനശഷമുണു്ു.ഈശകുുിവിനശഷലതുുഇ
നുുലതുുേമുഹംേലണുുതുുുേനോ,തപുനോജനലപുുടുതുുു
േനോ ലചയുുാലത നോകുനുുതുലൊണുുാണു വിോരതുുി
ലുുുതീതവുതയിലുുതനികുുുംചുറുുുപാെിനംുനവദനയംുഅ
ശാതുുിയംുനലുുകുനുുത.ു
"മനേ'്ഒരുനോഫറുു്ലവയറാണ.ുശരീരംഒരുഹാരഡു
ലവയറംു.ശാതുുമായമനേ്നിശുുേമായജേംനോലേയാ
ണ.ുവിചാരംബുദുുിയംുവിനവേംമനസുമാണ.ുതശുദുുിനകുു
ണുുതുേവുതുുംമനേിലനയാണ.ുവിശവുനതുുളംവിശാേതഉ
ണുുാനകുുണുുമനേിലുുനിനു്ുവരുനുുഏറുുവംുലചറിയആതഗു
ഹങുുലളനിയതതുുുിചു്ുഅതിനുതുെകുുംകുറികുുാം.

സി.പി.രാജശേഖരന്്

ന വനജുയാതുേിങുേിദുുുഒരുരാഷ്്തെുീയ
കുുാരനനഅലുു.മിേലചുാുരുതേുികുുറുുറാ

ണ.ുഇതുുുയനുുതേുികുുറുുിലുുുസുവരുുണോേഘടുു
ലതുുമിേചുുബാറു്ുേമ്ാനുു.തേുികുുറു്ുവദവംോ
കുുാലുുേചുുിനുുലെനുുഡുലുുകുുലറകുുാളുുനവഗ
തുുിലുുേികേുരുുപായിചുുിടുുുണു്ു,േിദുുു.അതു
ലോണുുുതലനുുേികേുരുുേിദുുുഎനുുായിരു
നുുുഒരുോേതു്ുഅനദുുഹതുുിലുുുലചലുുനപുുര.ു
തേുികുുറുുിലുുനിനുുുവിരമിചുുനപുാുളുുരാതടുുുീയംപ
യറുുിനനാകുുാലമനുുതപുതീകുുയിലുുബിലജപിയി
ലേതുുി.ലതരലഞുുടുപു്ുരാതടുുുീയതുുിലുുതിള
ങുുുേയംുലചയതു.ുഎനുുാലുുപഞുുാബിലേരാ
തടുുുീയചതുരംഗകുുളിയിലുുതനികുുുനചരുനുുതു
ഇതുുുയനുുനാഷണലുുനോണുുതഗുേ്ആലണനുുു
തിരിചുുറിഞുുനപുാുളുുബിലജപിഉനപകുുിചു്ുനോ
ണുുതഗുേിലേതുുുേയായിരുനുുു.അലതാരുോ
ഭകുുചുുവെമായിരുലനുുകുുിലംുേിദുുുവിലുുുആ
തഗുഹങുുലളലുുാംഅപുുാലെോകുുാതേുരികുുാനുു
ഈകുടുമാറുുംലോണുുുേഴിഞുുിലുു.
ഇതുുുയനുുനാഷണലുുനോണുുതഗുേിനുവേി
യനതാതിലുുതിരിചുുെിഉണുുാനേണുുിയിരുനുുപ
ഞുുാബിലുുഇനപുാുഴംുപാരുുടുുികുുുവേിയമുന
തുകുുമുണു്ു.അതുഎങുുലനതനികു്ുഅനു
കുേമാകുുാലമനുുആനോചനയിലുുമുതിരുുനുു
നനതാവംുമുഖയുമതതുുുിയുമായഅമരീനുുരുുേി
ങുുിലനവടുുംേറകുുുേയായിരുനുുുേിദുുു.അമ
രീനുുരുുേിങുുിലനറണുുഔടു്ുആകുുാനുളുുേി

ദുുുവിലുുുനീകുുലതുുഉജവുേമായേയുാചുുിലുലെ
വരുതിയിോകുുി,രാജയുലതുുഏറുുവംുമുതി
രുുനുുമുഖയുമതതുുുിേയുാപറുുുനുുഅമരീനുുരുുേിങ.ു
2017ലേലതരലഞുുടുപുുിലുുവളലരഅതപുതീ
കുുിതമായാണുനോണുുതഗുേ്ഭുരിപകുുംനന
െിയതംുഅമരീനുുരുുേിങുമുഖയുമതതുുുിയായ
തംു.മധയുതപുനദശിലംുരാജസുുാനിലംുനപാ
ലേ,പഞുുാബിലംുപാരുുടുുിയുലെയുവരകുും
അധിോരതുുിനായിദാഹിചുുു.അതിലുുുനാ
യേനായിരുനുുുനവനജുയാതുേിങുേിദുുു.
പഞുുാബിലേോധാരണയുവാകുുലളഎ
ങുുലനേംരകുുികുുണലമനു്ുേിദുുുഒരികുുലംു
ആനോചിചുുനതയിലുു.പേരം,രാതടുുുീയതുുിലേ
തലുുുവിേനപശലുുശകുുിഎങുുലനതനികു്ു
അനുകുേമാകുുാലമനുുുമാതതുമാണുഅനദുുഹം
േണകുുുകുടുുിയത.ുേഴിഞുുനോകേുഭാലത
രലഞുുടുപുുിലുുഈആനോചനമറനീകുുിപു
റതുുുവനുുു.േിദുുുവിലുുുഭാരയുനോ.നവ
നജുയാതുേൗരുുേിദുുുവിനുപാരുുേലമുുുിനേകുുു
മതുുരികുുണലമനു്ുഒരുപുതി.ോകുുാലുുേി
ദുുുതലനുുഅതുപാരുുടുുികുുുമുനുുിലുുവചുുു.േീ
റു്ുനവണലമനുുുമാതതുമലുു,അമുതുുരുുതലനുു
നവണലമനുുുനിരുുബനുുംപിെികുുുേയംുലച
യതു.ുഎനുുാലുുേൗരുുമതുുരികുുുലനുുകുുിലുുഭ
ടുുിനുുേയിലുുആയിനകുാുലടുുലയനുുുംഅമുതുു
റിലുുപറുുിലലുുനുുുംഅമരിനുുരുുേിങംുവാശിപി
െിചുുു.നോകേുഭാലതരലഞുുടുപു്ുതപുചാരണം
ലോടുമുുിരിലകുാുണുുിരിലകു,ുപഞുുാബിലുു
ഈനനതാകുുളുലെേേഹംതീരുുകുുാനായിരു
നുുുനോണുുതഗുേ്നനതുതവുതുുിലുുുേഠിനതശു
മം.ഒടുവിലുുഅമുതുുറിലുുഅലുുാലതനവലറാ
രിെതുുുംമതുുരികുുാനിലലുുനുുുപറഞുുുനവ
നജുയാതുേൗരുുപിനുുാറിയനതാലെഅമുതുുറിലുു
അമരീനുുരുുേിങുുിലുുുവിശവുേത്നുുഗുരുുജീേ്
േിങുഔജേമതുുരിചു്ുഒരുേകുുതുുിേധിേം
നവാടുുിലുുുനവാടുുിലുുുഭുരിപകുുതുുിലുുലതര
ലഞുുടുകുുലപുുടുുു.
നോകേുഭാലതരലഞുുടുപുുിലുുഅമുതുുരുു
േീറു്ുേിടുുാതിരുനുുനവനജുയാതുേിങുേിദുുു,
പാരുുടുുിലകുുതിരായിവേിയേയുാംപയുനുുതലനുു
നെതുുി.മുഖയുമതതുുുിഅമരീനുുരുുേിങുുിലനതി
നരഅഴിമതിയുലെയംുേവുജനപകുുപാത
തുുിലുുുയംുആനരാപണങുുളുലെേികേുരുു

പായിചു്ു,േളംനിറഞുുുേളിചുുുേിദുുു.പനകു,ു
വേനയുതുുിലേമിേവാരുുനുുനേവനവംുരാ
തടുുുീയതുുിലേഇരുതുുംവനുുനനതുപാെവവംു
അമരീനുുരുുേിങുഎനുുരാതടുുുീയനനതാവിലന
ലതലുുുംബാധിചുുനതയിലുു.തുെരുുചുുായിേികേു
രുുപായിചുുേിദുുുവിലുുുേയുാബിനറു്ുപദവിയി
ലുുവേവചു്ുഅമരീനുുരുുേിങുേളിയുലെഗതി
ലയാനുുുമാറുുി.ടുറിേം,നഗരവിേേനോരയു
മതതുുുിയായിരുനുുനവനജുയാതുേിങുേിദുുുവി
ലുുുനപാരുുടു്ുനഫാളിനയാമാറുുിപേരംഅതപു
ധാനമായവവദയുുതിവകുപു്ുനലുുേി.ഇതു
േവുീേരികുുാനുുേിദുുുതയാറായിലുു.നോകേു
ഭാലതരലഞുുടുപു്ുോേതു്ുപാരുുടുുിതാതപുരയു
ങുുളുുമാനികുുാലതഭാരയുകുുുേീറുുിനുനവണുുി
േേപിേകുെിലയനുുാനരാപിചു്ുഅമരീനുുരുുേി
ങുേിദുുുവിനുമുകുുുേയറിൊനുുനനാകുുി.ഇ
തിലനതിനരേിദുുുവഹകുുമാനുുേിലനേമീ
പിലചുുകുുിലംുവഹകുുമാനുുഡുഇെലപടുുനതയി
ലുു.പാരുുടുുിയിലുുനിനുുുരാജിവയകുുുുലമനു്ുഭീ
ഷണിലപുുടുതുുിലയകുുിലംുവഹകുുമാനുുഡംു
േംസുുാനനനതുതവുവംുകുലുങുുിയിലുു.ഒടു
വിലുുഅമരീനുുരുുമതതുുുിേഭയിലുുനിനുുുരാജി
വചു്ുേിദുുുേവുയംേീഴെങുുി.
േലുുഹിനിയമേഭാലതരലഞുുടുപുുിോ

ണുേിദുുുവിലുുുനപരുപിനുുീടുനേടുുത.ുനോ
ണുുതഗുേ്തപുചാരണവിഭാഗതുുിലുുുനനതുതവും
േവുയംഏലറുുടുതു്ുരംഗതുുിറങുുി.എനുുാലുു
പഞുുാബുനിയമേഭയിനേകു്ുഒരുഅംഗലതുു
നപുാുലംുവിജയിപുുികുുാനുുേഴിയാലതനപായ
നോണുുതഗുേിനുനവനജുയാതുേിങുേിദുുുവി
നനാടുഅനപുാുഴംുഅതപുിയമാണുനതാനുുിയ
ത.ുഅമരീനുുരുുേിങുുിലനലവടുുാനുളുുതതതുുും
അവിലെയംുപാളിനപുാുയനവനജുയാതുേിങു
േിദുുു, എങുുലനയംുതിരിചുുുവരാനുളുുനീകുു
തുുിോണിനപുാുളുു.പനകു,ുേയുാപറുുുനുുഅമരീ
നുുരുുേിങുഅനകുാുഭയുനംു.നോകേുഭാലതര
ലഞുുടുപു്ുോേതു്ുേിദുുുവിലുുുഎതിരുുതപു
ചാരണംലോഴുതുുിലുുായിരുലനുുകുുിലുുപഞുുാ
ബിലുുനോണുുതഗുേിലുുുനിേകുറചുുുകുെിലമ
ചുുമാകുമായിരുനുുുഎനുുാണുഅമരീനുുരുുേി
ങുലവളിലപുുടുതുുിയത.ു
ഇരുനനതാകുുളംുതമുുിലുളുുേേഹംലോ
ടുമുുിരിലകുാുണുുിടുുുംപഞുുാബിലുുആലേയുളുു

13േീറുുുേളിലുുഎടുുിലംുവിജയിചുുുനോണുുതഗു
േ.്അതംുഒറുുയകുുുുമതുുരിചു്ു.ശകുുമായനന
തുതവുവംുമിേവാരുുനുുതതതുുുങുുളുമുണുുായിരു
ലനുുകുുിലുുപഞുുാബിലുുകുറഞുുതുപതുുുേീ
ലറുുകുുിലംുേിടുുുമായിരുനുുുഎനുുോരയുംനവനറ.
ോരയുങുുളുുവേേിടുുുനപായിടുുുംനോകേുഭാ
ലതരലഞുുടുപുുിലുുനഗരതപുനദശങുുളിലുു63ശ
തമാനംനവാടു്ുനനൊനുുനോണുുതഗുേിനുേഴി
ഞുുു.തഗുാമങുുളിലുു55ശതമാനവംു.രണുുുനമഖ
േഖളിലംുകുെി69നിയമേഭാമണുുേങുുളിലുു
വയുകുുമായേീഡ.ു2017ലേനിയമേഭാലതര
ലഞുുടുപുുിലുു117ലുു77േീറു്ുനനെിയാണുനോ
ണുുതഗുേ്അധിോരതുുിലേതുുിയത.ുഅതംു
പഞുുാബുഏറുുവംുകുടുതലുുോേംഭരിചുുശി
നരാമണിഅോേിദളുു-ബിലജപിേഖയുലതുു
മുനുുാംസുുാനനതുുകുുുപിതുുളുുി.
""പഞുുാബിലുുപാരുുടുുികുുുതപുാമുഖയുംേിടുു
ണം.വയുകുുിേളുുകു്ുഅമിതതപുാമുഖയുംനലുുേ
രുത'ു'.നവനജുയാതുുിങുേിദുുുവിലുുുഅനാവ
ശയുഇെലപലുേളുുലകുുതിനരേയുാപറുുുനുുഅമരീ
നുുരുുേിങുുിലുുുമുനുുറിയിപു്ുഇങുുലന.പ
നകു,ുേലുുഹിനിയമേഭാലതരലഞുുടുപുുിലുു
സുുുുാരുുേയുാംലപയനുറായിപാരുുടുുിനിനയാഗിചുുതു
േിദുുുവിലന.ഒരുേീറുുിലുുനപാലംുവിജയികുുാ
നുുേഴിഞുുിലലുുകുുിലംുേിദുുുതലനുുയാണുഇ
നപുാുഴംുനമുുരുു10ജനുുപഥിലേവിഐപി.േ
ലുുഹിനിയമേഭാലതരലഞുുടുപു്ുഫേംചരുുചുു
ലചയുുാനുുോകുുാലുുനോണിയഗാനുുിനന
രിടുുാണുേിദുുുവിലനകുുണിചുുത.ുനോണിയ
ഗാനുുി,രാഹുലുുഗാനുുി,തപുിയകുുഗാനുുിഎ
നുുിവരുമായിഒനുുരമണികുുുറിേധിേംേിദുുു
േംോരിചുുു.എനുുാലുുരാജയുനതുുകുുുംമുതി
രുുനുുമുഖയുമതതുുുിയായേയുാപറുുുനുുഅമരീനുുരുു
േിങുുിലനചരുുചുുയകുുുുനപാലംുകുുണിചുുിലുു
ഇവരാരംു.നേരളംേഴിഞുുാലുുനോണുുതഗുേി
നുഏറുുവംുകുടുതലുുഎംപിമാരുളുുേംസുുാ
നമാണുപഞുുാബ.ുഅവിടുലതുുതേമുതി
രുുനുുനനതാവിനനാടുനപാലംുവഹകുുമാ
നുുേിനുഒടുുുംമമതയിലുു.പേനനതാകുുനളാടംു
ഈമമതഉണുുായിരുലനുുകുുിലുുപശുുിമബംഗാ
ളിലേമമതബാനരുുജിലയനടുുലപുുെിലുുായിരു
നുുു,നോണുുതഗുേിന.ുഅങുുലനപേലരയംു.
നാളെ:ഒട്്്ംമമതയില്്,അവിേവ്ാസികശൊട്

സിദ്്്വിന്്്സികസ്ര്്,
അമരീന്്റിന്്്കയ്ാച്്്
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കൊറോണയുകെറേരിലുു
ആശുേതരുിെളുുസര്ംഭികുുരുതു
കുറുനതുാുടുുികുുുവാതംവനുുഅവസുുയിനേകു്ുനേര

ളതുുിലേലോനോണമുനുുേരുതലുേളുുനീങുുുനുു
തുഒഴിവാനകുുണുുിയിരികുുുനുുു.അവശയുനേവനങുുളുുകുുുനി
നയാഗികുുലപുുടുനുുനോകറുുുരുുമാരംുആശുപതതുിജീവനകുുാ
രംുനിരീകുുണതുുിലംുദീരുുഘോേഅവധിയിലംുതപുനവശി
കുുുനുുതിലുലെേംസുുാനലതുുവിവിധആശുപതതുിേളിലുു
അെിയതുുരചിേിതുുേളുുനപാലംുമുെങുുുേയാണ.ുതിരുവന
തുുപുരംതശുീചിതതുഇനുുസുുുുിറുുുയുടുു്ഓഫുലമേികുുലുുേയനുുേ
േ,്േളമനശരിലമേികുുലുുനോലളജുതുെങുുിയവഉദാഹരണ
ങുുളുു.ഓളുുഇതുുുയഇനുുസുുുുിറുുുയുടുു്ഓഫുലമേികുുലുുേയനുുേ
േിലുുുനിേവാരമുളുുേംസുുാനലതുുമിേചുുസുപുുരുുേല്പ
ഷയുാേിറുുിആശുപതതുിയാണുതിരുവനതുുപുരതുു്ലമേികുു
ലുു നോലളജിനനാടു നചരുുനുുുളുു തശുീ ചിതതു ലമേികുുലുു ഇ
നുുസുുുുിറുുുയുടുു്.ഹുനതുദാഗചിേിതുുയകുുു് രാജയുനതുുകുുും മിേചുു
ആശുപതതുിേളിലോനുു്. ആയിരകുുണകുുിനു ോധാരണ
കുുാരായനരാഗിേളാണുഇവിലെഅവേരംോതുുുേഴിയു
നുുത.ു
തശുീചിതതുയിലേശേത്തുതേുിയേളുുലപാടുനുുലനതീരുമാനി
കുുലപുുടുനുുതലുു.മാേങുുളുുകുുുമുനുുനപനിശുുയികുുലപുുടുനുു
താണ.ുഒരുദിവേലതുുശേത്തുതേുിയമാറുുിവചുുാലുുഅടുതുു
ദിവേങുുളിനേകുുുനിശുുയികുുലപുുടുുശേത്തുതേുിയേളംുഅ
നിശുുിതമായിനീളംു.അങുുലനലയാരുഅവസുുയാണിനപുാു
ളുുതശുീചിതതുയിലുുവനുുുലപടുുിരികുുുനുുത.ുവളലരമുനുുകുടുുിതീ
രുമാനികുുലപുുടുുതനുേരിചുു്ഇവിലെയുളുുഒരുനോകറുുുരുുവി
നദശയാതതുപുറലപുുടുുു.േല്പയനുിലുുനെനുുഒരുലമേികുുലുു
പരിശീേനേയുാംപിലുുപലകുുടുതുുനശഷംഈമാേംഒനുുിനു
അനദുുഹംനാടുുിലുുതിരിലചുുതുുി.ഇനദുുഹംേല്പയനുിലുുആയി
രുനുുോേതു്ുഅവിലെലോനറാണറിനപുാുരുുടു്ുലചയതുിരുനുുി
ലുു.മെങുുിവനുുനപുാുളുുനരാഗേകുുണങുുളുുതപുേെമായതുമിലുു.
എകുുിലംുഅനദുുഹംതശുീചിതതുയിലേലമേികുുലുുവിഭാഗലതുു
യംുആനരാഗയുവകുപുുിലുുുലോനറാണേല്പഷയുലുുെീമിലന
യംുവിവരംധരിപുുിചുുിരുനുുു.നരാഗേകുുണങുുളുുതപുേെമാോ
തുുതിനാലംുഅനദുുഹംേല്പയിനിലുുഉണുുായിരുനുുോേ
തുു്അവിലെനരാഗംറിനപുാുരുുടുു്ലചയുുാതിരുനുുതിനാലംുേം
ശയിനകുുണുുതായ ഒരു ോഹചരയുവുമിലുുായിരുനുുു. അതു
ലോണുുു തലനുു തശുീചിതതുയിലുു േയുുടുുിലകുുതുുുേയംു ലച
യതു.ു
എനുുാലുുപിനുുീടുലോനറാണവവറേിലുുുേകുുണങുു
ളുുതപുേെിപുുികുുുേയംുപരിനശാധനാഫേതുുിലുുനപാേിറുുിവു
ആലണനുുുവയുകുുമാകുേയംുലചയതുനതാലെഅനദുുഹലതുു
നിരീകുുണതുുിോകുുി.ആശുപതതുിയിലംുപുറതുുുംഅതീവ
ജാതഗുതനയാലെയാണു നോകറുുുരുു ലപരുമാറിയത.ു എകുുിലംു
ആശുപതതുിയിലുുഅനദുുഹവുമായി നനരിടുുു ബനുുലപുുടുു 25
നോകറുുുരുുമാനരാടംുനാലുജീവനകുുാനരാടംുഅവധിയിലുുതപു
നവശികുുാനാണുഅധികുതരുലെനിരുുനദശം.അതുണുുാകുുു
നുുതപുതയുാഘാതങുുളുുഅതീവഗുരുതരംതലനു.ുനുറുേണ
കുുിനുനരാഗിേളുലെഅെിയതുുരശേത്തുതേുിയേളെകുുംഅനി
ശുുിതമായിമാറുുിവചുുിരികുുയാണ.ു
ഇതതുയംുഗുരുതരമലലുുകുുിലംുഎറണാകുളംേളമനശരിലമ
േികുുലുുനോലളജിലംുേമാനമായസുുിതിയുണുു്.വിനദശ
തുുുവനുുമുനുുുവയസുോരനുനോവിഡു19സുുിരീേരിചുു
നതാലെചിേിതുുനലുുേിയതുഇവിലെയാണ.ുഈകുടുുിയുലെ
മാതാപിതാകുുളുമായിഅടുതുുിെപഴേിയരണുുുനോകറുുുരുുമാ
രംുഒരുനഴസുംുനിരീകുുണതുുിോയി.ഇവരംുഅവധിയിോ
ണ.ുഇവരുമായിേമുുരുുകുുംപുേരുുതുുിയമറുുുനോകറുുുരുുമാരു
ലെആനരാഗയുസുുിതിപരിനശാധിചുുുവരുനുുനതയുളുുു.ഫേം
നപാേിറുുിവുആയാലുുകുടുതലുുനോകറുുുരുുമാരംുനഴസുുമാ
രംുഅവധിയിലുുനപാനേണുുിവരംു.
േഴിഞുുദിവേംപുനലുരിലുുഅപേെതുുിലുുലപുുടുുഒരുയു
വാവിലനചിേിതുുിചുുതിരുവനതുുപുരംലമേികുുലുുനോലള
ജിലേഏതാനംുനോകറുുുരുുമാരംുജീവനകുുാരംുഇതുനോലേ
നിരീകുുണഭീഷണിയിോയിരുനുുു.േൗദിഅനറബയുയിലുുനി
നുുുവനുുയുവാവുവീടുുിലുുനിരീകുുണതുുിോയിരുനുുു.അതി
നിലെയാണുേവുതുുംവാഹനതുുിലുുപുറതുുുനപായിഅപേ
െതുുിലുുലപുുടുുത.ു ഒപുുമുണുുായിരുനുു ഉറുുവരുുകുുും പരുനകുുറുുു.
ോരമായിപരുനകുുറുുയുവാവിനുലപലടുുനുുുശേത്തുതേുിയനവ
ണുുിവനുുു.ശേത്തുതേുിയയകുുുുനനതുതവുംനലുുേിയനോകറുുു
രുുമാരംുനഴസുുമാരുമാണുഅങുുലനനിരീകുുണതുുിോയത.ു
അതിനിലെ,തുശുരിലുുനരാഗമുലണുുനുുേംശയതുുാലുുദ
മുുതിമാലരഫുുാറുുിനുളുുിലുുപുടുുിയിടുുേംഭവവംുഉണുുായി.അ
വധികുുു േൗദിയിലുു നപായി മെങുുിലയതുുിയ ദമുുതിേ
ളുുകുുാണുദുരനുഭവം.വിനദശയാതതുാവിവരംഅധികുതലര
യഥാവിധിഅറിയികുുുേയംുേവുതുുംവീടുുിലുുസുരകുുിതമാ
യിേഴിയുേയംുലചയുുുനുുതിനിലെയാണുഅയലഫുുാറുുുോരുു
ഇവലരഫുുാറുുിനുളുുിലുുപുടുുിയിടു്ുപുറതുുുലോനറാണഎനുുു
നബാരുുഡുതുകുുിയത.ുേടുതുുമനുഷയുാവോശേംഘനവംു
കുറുുകുതയുവുമാണിത.ുഇതുലചയതുവരുുലകുുതിനരനേേ്രജി
സുുുുരുുലചയതുുറേിേുു്ുഅനോേിനയഷനുുഭാരവാഹിേലള
അറസു്ുുുലചയതുിരികുുയാണുലപാേീേ.്
ലോനറാണയലുകുുതിനരമുനുുേരുതലേടുനകുുണുുതുഅനി
വാരയുംതലനുുയാണ.ുനരാഗേകുുണങുുളുുനോകറുുുരുുമാരിലുു
നിനുുുമറചുുുവയകുുുുനുുതംുനിരീകുുണതുുിലുളുുവരുുേവുത
തതുുുരായിവിഹരികുുുനുുതംുനിയതതുുുിനചുുമതിയാക.ുറാനുുിയി
ലുുഒരുകുടംുബതുുിനുേംഭവിചുുനനാടുുപുുിശോണുനേരള
തുുിലുുരണുുാംഘടുുനരാഗവയുാപനതുുിനുഇെയാകുുിയത.ുഅ
നതമാതുേയിലുുകുടുതലുുനപരുുഒളിചുുുേളികുുുനുുതംുആശു
പതതുിേളുലെ തപുവരുുതുുനങുുളുുനപാലംുതെേലപുുടുതുുുനുു
തംുഅനങുുയറുുംഅപേെേരമാണ.ുകുറുുേരവംു.
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രാജിയിലറൂചൂ്ൂഎംഎൽഎമാർ;
ഗജൂറാതൂ്ൂപോണനഗൂസിലംൂ
നപൂതിസനൂൂി
അഹമുുൈാബാദ:ു രാജയുസഭാ
കതരകുഞുടുപുുിനു ഒരാഴചു
ോനതും അവറശഷികകുു അ
ഞുു് എംഎലഎോര രാജിവ
ചുുതികനതുുുടരനുു് ഗുജറാ
തുു്റൊണനഗുസിലഉടകലടു
തുുനപുതിസനുുികുു്പരിഹാ
രോയിലുു. ദഹകുുോൻഡു
നപുതിനിധികളായി ബി.കക.
ഹരിനപുസാദംു രജുനി പറടുു
ലംു ഇനുുകല ഗാനുുിനഗറി
കലതുുിചരചുുനടതുുികയകുുി
ലംുവിേതരഅനുനയസുച
നകള നലകിയിടുുിലുു. നപുതി
സനുുി പരിഹരിചുുികലുുകുുില
സംസുുാനതുു്റൊണനഗുസി
നുഒരുരാജയുസഭാസീറുു്നഷുു
ോകംു.
കജ.വി.കകുുാഡിയ,റോോ
പറടുുല എനുുിവരടകുുോണു
അഞുു്എംഎലഎോരരാജി
വചുുത.ുഇറോകട,റൊണനഗു
സികുുു അംഗബലം 68 ആ
യിചുരുങുുി.സവുതനനുുുൻജി
റനുുഷ് റേവാനി കുടി റചര
നുുാലംു 69 റപരുകട പിനുുു

ണോനതും.
ഒരുസുുാനാരഥികയവിജ

യിപുുികുുാൻ 37 റോടുുുകള
റവണം. 103 അംഗങുുളുളുു
ബികജപികുു് മുനുു് രാജയുസ
ഭാസുുാനാരഥികകളജയിപുുി
കുുാൻ111ഒനുുാംറോടുുുകള
ആവശയുോണ.ുവരംുൈിവസ
ങുുളിലകുടുതലറൊണനഗു
സ് എംഎലഎോര രാജിവ
ചുുു ബികജപികുു് അനുകുല
സാഹചരയുകൊരുകുുുകേനുുാ
ണുറിറപുുരടുു്.

ബികജപി റനരറുതു ത
കനുു അഭയു ഭരൈവുാജ,ു രേില
ബര എനുുിവകര സുുാനാര
ഥികളായിനപുഖയുാപിചുുിരുനുുു.
ശകുുിസിങു റോഹിലംു ഭര
തു സിങു റോളകുുിയുോണു
റൊണനഗുസ് സുുാനാരഥിക
ള. റൊണനഗുസില നിനുുു
കുറുോറികയതുുിയനരഹരി
അേികന അവസാന നിേി
ഷം മുനുുാം സുുാനാരഥിയാ
യിബികജപിഅവതരിപുുിറചുു
കുുുകേനുുാണുറിറപുുരടുു്.

കോപോണ
നിരീകൂൂണതൂൂിലായിരൂനൂൂ
യൂവാവൂഅപകടതൂൂിൽൂൂമരിചൂൂൂ
ചാലകുുുടി: കൊറോ
ണനിരീകുുണതുുിലാ
യിരുനുു യുവാവു റൊ
റടുുരുുദബകു്ുഅപക
ടതുുിലുുേരിചുുു.റേചുുിറ
കാരയുാടൻുു സുറരഷി
കുുു േകൻുു സുജിതു
(30) ആണു േരിചുുത.ു ശനിയാ
ഴചു അരധരാനതുിയിലുു റേചുുിറ
യിലുുവചുുായിരുനുുുഅപകടം.

കഴിഞുുപതികോനുുാംതി
യതിയാണുുസുജിതുനാടുുിലുുവ
നുുത.ുകൊറോണഭീതികയതു
ടരുുനുു് പതിനാലു ൈിവസറതുു
കുു് നിരീകുുണതുുിലുു കഴിയ
ണകേനുുുംപുററതുുകു്ുഇറങുു
രുകതനുുും ആറോഗയു വകുപുു്
അധികുതരുു വീടുുികലതുുി നി
രുുറദുുശംനലുുകിയിരുനുുു.ഇതി
നിടയില സുഹുതുുിനു പരു
റകുുറുുതികനതുടരുുനുു്കുടുുുകാ
രകുകുപുുംരണുു്ദബകുുുകളി
ലുു ശനിയാഴചു രാനതുിയിലുു

റോകുറുപുഴാണു അ
പകടം സംഭവികുുുനുു
ത.ു കുകട യാനതു കച
യതുിരുനുുതുമുുരതുുു
കുുുടി അരജുൻുു അ
നുുു തകനുു േരിചുുിരു
നുുു. ഗുരുതരോയി പ

രുറകുുറുുസുജിതുുികനതുശുരി
കലസവുകാരയുആശുപനതുിയിലുു
നപുറവശിപുുിചുുു. ചികിതുുയിലി
രികകുുകോവുുാഴചുഉചുുറോകട
േരണേടയുകയായിരുനുുു.

കൊറോണനിരീകുുണതുുി
ലായിരുനുുതിനാലുുസുജിതുുി
കുുു മുതറൈഹം തുശുരുു ജിലുുാ
ആശുപനതുിയിറലകുുുോറുുിയി
രികുുുകയാണ.ു

കൊറോണ പരിറോധനാ
ഫലം ലഭിചുു റശഷറേ മുതറൈ
ഹംറോസു്ുുുറൊരുുടുുംനടതുുുകവ
നുു്അധികുതരുുപറഞുുു.സു
ജിതുുികുുുഅമുുരാജി.സറോ
ൈരൻസുജീഷ.്

കോപോണ:
ആർഎസപ്ി
വാർഷികംമാറൂൂി
തിരുവനനുുപുരം: ആരഎ
സപ്ിഎണപതാംവാരഷികപ
രിപാടികളോരചുു്21നുകൊലുു
തുുുംആരദവഎഫുസംസുുാ
നസറമുുളനംഏനപുില17,18നു
റൊടുുയതുുുംഐകയുകരഷക
സംഘംസംസുുാനസറമുുളനം
ോരചു്ു22നുആലപുുുഴയിലംുന
ടതുുാൻ തീരുോനിചുുിടുുുളുുതു
ോറുുിവയകുുുാൻ ആരഎസപ്ി
സംസുുാനകസനകുറടുുറിയറുു്തീ
രുോനിചുുു.കനുോഫ:ടി.കജ.ചനദുുു
ചുഡകുുുഅദുുുയകുുതയിലറച
രനുുറോഗംഡീസലിനംുകപ
റനുോളിനംു അേിതോയ നികു
തിവരധിപുുിചുുറകനദുുുഗവകമുു
ു്ുുനടപടിയിലനപുതിറഷധിചുുു.
സംസുുാന കസനകുടുുറി എ.എ.
അസീസ,് ഷിബു റബബി റോ
ണ,ബാബുൈിവാകരൻഎനുുി
വരനപുസംഗിചുുു.

കോപോണ:ഇറകൂൂൂമതികെയതൂ
ഭകൂൂൂയവസത്ൂകൂൂകളബാധികൂൂിലൂൂ
തിരുവനനുുപുരം: കൊവിഡു
19 വയുാപനം ഇറകുുുേതി കച
യതു ഭകുുുയവസത്ുകുുകള യാ
കോരു വിധതുുിലംു ബാധി
കുുികലുുനുു് റകനദുുു സരുുകുുാരുു
അറിയിചുുതായി േനനുുുി കക.
കക.ദശലജ.ഈസാഹചരയു
തുുിലുുരാജയുറതുുകുു്ഇറകുുുേ
തി കചയുുകപുുടുനുു ഭകുുുയവ
സത്ുകുുളുുസുരകുുിതോറോ
എനുു ആശകുു നിലനിലുുകുുു
നുുതിനാലുുഇറതവിഷയകതുു

കുുുറിചുു് പഠികുുുനുുതിനായി
വിൈഗധുകമുുിറുുികയറൈശീയഭ
കുുുയസുരകുുാഅറോറിറുുിനി
റോഗികുുുകയുണുുായി.ഈക
മുുിറുുിയുകടറിറപുുരുുടുുനുസരിചുു്
ഭകുുുയവസത്ുകുുളുു വഴി കൊ
വിഡു19പടരുനുുതായികതളി
യികുുുനുു യാകോരു റിറപുു
രുുടുുുംലഭയുോയിടുുിലുു.ശരിയായ
താപനിലയിലുുപാകംകചയതു
ഇറചുുിസുരകുുിതോകണനുുും
റിറപുുരുുടുുിലുുസുചിപുുികുുുനുുു

കണുുനുുുംേനനുുുിഅറിയിചുുു.
മുൻുുകരുതലുകളുുഎനുുരീ

തിയിലുുപാകംകചയുുാതുുറോ
ശരിയായ രീതിയിലുു റനുപാസ
സ് കചയുുാതുുറോ ആയ ഇറ
ചുുിഒഴിവാകുുാനംുകമുുിറുുിനി
രുുറദുുശിചുുു.പാകംകചയുുാതുുപ
ചുുകുുറികളംു പഴങുുളംു ശരി
യായരീതിയിലുുവുതുുിയാകുുി
യതിനു റശഷം ോനതുറേ ഉപ
റോഗികുുാവ.ുശീതീകരിചുുഇ
റചുുി തുടങുുിയ ഭകുുുയവസത്ു

കുുളുു ശരിയായ താപനിലയി
ലുുപാകംകചയതുുോനതുറേഉപ
റോഗികുുുവാൻുുപാടുളുുു.

റകനദുുു ഭകുുുയസുരകുുാ അ
റോറിറുുി നിലവികല സാഹച
രയും സുകുു്േോയി നിരീകുുി
കുുുനുുുകവനുുുംഇതുോയിബ
നുുകപുുടുു് േറുു് അനുുരുുറൈശീയ
ഏജൻുുസികളുകടയംു ശാ
സന്തുീയഗറവഷണസുുാപന
ങുുളുകടയംു പഠനങുുളുു വില
യിരുതുുുനുുുകവനുുുംഅറിയി

ചുുിടുുുണുു്.ഇറകുുുേതികചയുുകപുു
ടുുഭകുുുയവസത്ുകുുളുുവഴിറോ
ഗംപകരുകേനുുേിഥയുാധാരണ
കോതുജനങുുളുുകുുിടയിലുുനി
നുുുംതുടചുുുനീകുുുനുുതിനുളള
നടപടികളുുസവുീകരികുുുവാൻുു
എലുുാ സംസുുാന ഭകുുുയസുര
കുുാകമുുിഷണരുുോരുുകുുുംറക
നദുുു ഭകുുുയസുരകുുാ അറോറി
റുുി ഇതിനകം നിരുുറദുുശം ന
ലുുകിയിടുുുളുുതായംുേനനുുുിപറ
ഞുുു.

കോചൂൂിയിൽമരിചൂൂഅചൂൂനൂമായി
കോവിഡൂനിരീകൂൂണതൂൂിലൂളൂൂ
വിദയൂാർഥിപനരിൽകണൂൂിടൂൂിലൂൂ
കൊചുുി:കൊചുുിയിലേരിചുുഅ
ചുുനുോയികൊവിഡുനിരീകുു
ണതുുിലുളുുവിൈയുാരഥിറനരി
ല കണുുിടുുികലുുനുു് സുുിരീകര
ണം.അചുുൻആശുപനതുിയില
ഗുരുതരാവസുുയിലആയതി
കന തുടരനുുാണു കുടുുി നാടുുി
കലതുുിയത.ുനാടുുിലഎതുുിയ
ൈിവസംമുതലകുടുുിവീടുുിലത
കനുുനിരീകുുണതുുിലുുകഴിയു
കയായിരുനുുു. കുടുുിയുകട അ
ചുുൻുുഏകറനാളുകളായികയുാ
ൻസരറോഗതുുിനുചികിതുു
യിലായിരുനുുു.

ദചനയിലനികനുുതുുി10
ൈിവസോയി വീടുുില നിരീകുു
ണതുുില കഴിയുകയായിരു
നുുപതുുനംതിടുുവലുുനസവുറൈ
ശിനിയായവിൈയുാരഥിനിയുകട
അചുുനാണുഇനുുകലരാവികല

േരിചുുത.ുഎറണാകുളകതുുആ
ശുപനതുിയിലായിരുനുുു അ
നുുുയം.അറതസേയം,സംസുുാ
നതുു്ഏറുുവംുകുടുതലുുകൊ
വിഡു റോഗബാധിതരുളുു പ
തുുനംതിടുുയിലുുഅതീവജാനഗു
തതുടരുകയാണ.ു

ഇറുുലിയിലനിനുുുളുു17റപ
രഉളകപുുകടവിവിധരാനഷുുുങുു
ളില നിനുുായി 726 റപരാണു
വിറൈശതു്ുനിനു്ുപതുുനംതിടുു
യിലതിരികകഎതുുിയിരികുുു
നുുത.ുഇവരുുവീടുകളിലനിരീ
കുുണതുുിലാണ.ു

കോതുും29റപരജിലുുയികല
വിവിധആശുപനതുികളിലായി
നിരീകുുണതുുിലാണ.ു പതുു
നംതിടുുയില1250റപരാണുവീ
ടുകളിലനിരീകുുണതുുിലക
ഴിയുനുുത.ു

വയൂാജപോണൂൂപോളൂകൾകകൂൂതിപര
സസബർപോംപൂറതൂൂിറകൂൂിയ
ബിപസഫൂസൂപൂൂർഹിറൂൂിപലകൂ്ൂ

തിരുവനനുുപുരം:വയുാജറോ
ണുുറൊളുകളഉപറോഗിചു്ു
ഓണുുദലൻതടുുിപുുുനടതുുു
നുുതുതടയാൻുുറകരളകോലീ
സികുുുകീഴിലുളുുദസബര
റോേികുുു റനതുതവുതുുില
പുറതുുിറകുുിയ ബി റസഫി
കുുു (BSAFE) കൊദബല
റോണആപുുിറകുുഷൻറോ
ഷയുലേീഡിയയിലവൻഹിറു്ു.
ആപുുിറകുുഷൻപുറതുുിറകുുി
48 േണികുുുര തികയുനുുതി
നികട ആപു്ു ഡൗണ റോഡു
കചയതുുധനഉപറോഗംസു
രകുുിതോകുുിയതു 7000തുുി
ലധികംറപരാകണനു്ുദസ
ബര റോം റോഡല ഓഫി
സറംു എഡിജിപിയുോയ േ
റോജു എനബുഹാം  അറിയി
ചുുു. ആൈയുേണികുുുറില ത
കനുുേികചുുനപുതികരണംലഭി
ചുുബിറസഫുപുുാറു്ുറോംകുടു
തല ജനനപുിയോകുകേനുുാ
ണുനപുതീകുു.സംസുുാനതു്ു
രുകുുോയിവനുുഓണദല
ൻ,കൊദബലറോണവഴി
യുളുുപണംതടുുിപുുുതടയുനുു
തിനുറവണുുിയാണുദസബ
രറോേികുുുറനതുതവുതുുില
ബി റസഫു പുുാറു്ുറോം പുറ
തുുിറകുുിയത.ു കൊദബല
ആപുുിറകുുഷനായംു ഓണ

ദലനായംു ഉപറോകുുാകുു
ളകു്ുഇതികുുുറസവനംകു
ടുതലലഭയുോകംു.

സപ്ാം റോണുു റൊളുക
ളഓറടുുോറുുികുുായിറലുുകു്ു
കചയുുുനുുതിനുളുുസംവിധാ
നോണുഈആപുുിറകുുഷനി
ല ഉളുുകപുുടുതുുിയിടുുുളുുത.ു
ആപുു് റവരഷകുുു സഹായ
തുുിലുകട ഉപറോകുുാവിനു
ഓറടുുോറുുികു ആയി ഇതുുര
തുുിലുളുു റൊളുകളുു അറുു
ൻുുഡു കചയുുാകത തകനുു ഒഴി
വാകുുാനുളുു സംവിധാന
വംുലഭയുോണ.ുഇതിലുകടത
ടുുിപുുിനിടയാകുുുനുു റോ
ണുുറൊളുകളുുകുുായിഅനാ
വശയുോയിസേയംനഷുുോകു
നുുതംുഒഴിവാകുുാൻസാധി
കുുുനുുു.

ഓറോൈിവസവംുപുതിയ
നമുുരുകളിലുു നിനുു് സപ്ാം 
റൊളുകള വരാനുളുു സാ
ധയുതയുളുുതുകൊണുുു ത
കനുുആപുു്കസരുുവറിനുപുറ

കേ ഉപറോ
കുുാവിനംു
അനാവശയു
നമുുറുകളുു
സവുയം
റലുുകു്ു
കചയുുുനുു

തിനുസൗകരയുമുണുു്.ഇതിനു
പുററേ സപ്ാം ആയി റോ
നുുുനുുഒരുനമുുരുു,ഇൻസുുുുു്ുു
കേസഞുുര,റോഷയുലുുേീഡി
യറോസു്ുുുഎനുുിവയിലുകടല
ഭികുുുനുുവയായാലംുകസരുുചു്ു
കചയുുുനുുതിനുകസരുുചു്ുഓണുു
റൊപുുിഓപഷുൻുുലഭയുോകുുി
യിടുുുണു്ു.ആപുറവരഷനുപു
റകേകസരുുചുു്കചയുുുനുുതിനു
ളുു ഓപഷുൻ
bsafe.kerala.gov.inഎനുുകവ
ബുദസറു്ുവഴിയംുലഭയുോണ.ു

റകരളകോലീസ്ദസബ
രറോേികുുുയംു റിസരവു
ബാകുുികുുുയംുസംയുകുുറേ
ലറോടുുതുുിലാണു ഈ സം
വിധാനംനപുവരതുുികുുുനുുത.ു
ബാങുുുകള,കൊദബലവാ
ലറുുുകള, ഇ കൊറേഴുസ്
ദസറുുുകള,ജിലുുാദസബ
ര കസലുുുകള, ദഹകടകു
കസല, ദസബര പിഎസ്
എനുുിവ നപുധാന പകുുാളിക
ളാണ.ു

രജിതൂകൂമാറിനൂസവൂീകരണം;
രണൂൂൂപപർഅറസൂൂൂൂിൽ
കൊചുുി:ബിഗറുോസ്താരംര
ജിതുകുോറിനുകനടുമുുാറശരി
വിോനതുുാവളതുുിലുു ആരാ
ധകരുു സവുീകരണം നലുുകിയ
സംഭവതുുിലുുസവുീകരണതുുി
നുഎതുുിയരണുുുറപകരഅറ
സുു്ുുകചയതു.ു റചലാേറുുംസവുറൈ
ശികളായനിബാസ,്മുഹമുുദു
അഫസുല എനുുിവകരയാണു
കനടുമുുാറശരി സിഐ പി.
എം.ദബജുഅറസുു്ുുകചയതു
ത.ുേറുുുളുുവകരയംുഅറസുു്ുുകച
യുുുകേനുുുംരജിതുകുോരുുഒളി
വിലുു റോകയനുുാണു വിവര
കേനുുുംേനനുുുിവി.എസ.്സുനി
ലുുകുോരുുപറഞുുു.

വിോനതുുാവളതുുികലസി
സിടിവി ദുശയുങുുളുു പരിറോ
ധിചുു്രജിതുുികനസവുീകരികുുാ
ൻുുവരികയംുമുനൈുാവാകയുംവി
ളികുുുകയംുകചയതുമുഴുവൻുു
ആളുകകളയംുതിരിചുുറിയാനു
ളുു നശുേം കപാലീസ് തുടരുക
യാണ.ുപരിപാടികുു്എനതുറപ
രുകണുുകുുിലംുഅവകരകയലുുാം
അറസുു്ുു കചയുുാനാണു കപാലീ
സിനു നലുുകിയിരികുുുനുു നി
രുുറൈശം. നാടിനാകക അപോ

നംസുഷുുിചുുഈസംഭവംഅ
തീവ ഗൗരവറുതുകടയാണു
സരുുകുുാരുു കാണുനുുകതനുുും
സുനിലുുകുോരുുവയുകുുോകുുി.
കകാചുുിയിലുുറൊവിഡു19അ
വറോകന റോഗതുുിനു റശ
ഷംോധയുേങുുറൊടുസംസാരി
കുുുകയായിരുനുുുേനനുുുി.

റകകസടുതുുകപാലീസിനു
രജിതുുികന കകണുുതുുാൻുു
സാധിചുുിടുുിലുു. ഇയാളുു ഒളിവി
ലാണുഎനുുാണുേനസിലാകുുു
നുുത.ു രാജയും മുഴുവനംു കകാ
റോണയകുകുുതിറര റോരാടുും
നടതുുികകുുണുുിരികുുുകയാ
ണ.ുഅതിനിടയിലാണുചിലരുു
ഇങുുനകതുുകുതുുാടുുവംുറൊ
ോളിതുുരവംുകാണികുുുനുുത.ു
ഇകതാകകുു വളകര അപഹാ
സയുോണ.ുവളകരകപകടുുനുുാണു
അവരുു അവികട ആളുകകള
സംഘടിപുുിചുുതംു മുനൈുാവാകയും
വിളിചുുുസവുീകരണംനലുുകിയ
തംു. ഇകതാനുുും അംഗീകരി
കുുാനാവിലുു. നലുു േനസുളുുവ
രുുകകുാുനുുും കകാറോണ വരി
കലുുനുുുംേറുുുംരജിതകുുോരുുപറ
ഞുുകാരയുവംുസരുുകുുാരികുുു

നശുദുുയിലുുകപുുടുുിടുുുണു്ു.
വിോനതുുാവളതുുികലസം

ഭവം അറിഞുുറപുുളുു തകനുു
എറണാകുളംജിലുുാകലകറുുുരുു
വിഷയതുുിലുുഇടകപടുുിരുനുുു.
പിനുുീടു ഞാനംു കലകറുുുറുോ
യംുകപാലീസുറൈുോഗസുുരുോ
യംു സംസാരിചുുു. ഇകുുാരയു
തുുിലുു ശകുുോയ നടപടിയു
ോയിസരുുകുുാരുുമുറുനുടുുുറോ
കുകയാണ.ു സവുീകരണ പരി
പാടിയിലുു പകകുുടുതുു രണുുു
റപകരഅതിറോടകംഅറസുു്ുു
കചയതുുകഴിഞുുു.പതുു്േിനി
റുു്കകാണുുാണുഇനതുയംുറപരുു
അവികട സംഘടിചുുത.ു സിയാ
ലികുുു എംഡിയുോയി ഇറത
കുുുറിചുു്സംസാരിചുുിടുുുണുു്.വി
ോനതുുാവളതുുിനകതുു്വചുു്
ജീവനകുുാരുു രജിതു കുോറി
കനാപുുംകസലുുഫിഎടുതുുതട
കുുംസിയാലികുുുഭാഗതുു്എ
കനുുകുുിലംു വീഴചു വറുനു എ
നുുു പരിറോധികുുാൻുു അവ
റോടുആവശയുകപുുടുുിടുുുണുു്.രജി
തുുിനുസവുീകരണംകകാടുകുുാ
കനതുുിയവകരകകണുുതുുാൻുു
ഇറപുുഴംുസിസിടിവിദുശയുങുു

ളുു കപാലീസ് പരിറോധിചുുു
കകാണുുിരികുുുകയാണ-ുേനനുുുി
പറഞുുു.

അറതസേയം, സവുീകരണം
നലകിയ റകസില 79 റപര
കകുുതിറര റകകസടുതുുു. ബി
ഗുറോസ്താരംരജിതുകുോര
ഉളകപുുകടനാലുറപരകുുുംക
ണുുാലറിയാവുനുു75റപരകകുു
തിറരയുോണുുകനടുമുുാറശരി
കോലീസ്റകകസടുതുുതു.

രജിതുകുോര ഫാൻസ് അ
റോസിറയഷൻ വിോനതുുാ
വളതുുികുുുപരിസരതുു്ഞാ
യറാഴുചരാനതുിയാണുസവുീകര
ണകൊരുകുുിയതു.നിയേവിരു
ദുുോയസംഘംറചരല,കലാ
പനശുേം, സരകുുാര ഉതുുരവു
ലംഘനം, കോതുഗതാഗത
സംവിധാനം തടസകപുുടുതുുി
ജനങുുളകുു് അപകടമുണുുാ
കുുുകതുടങുുിയവകുപുുുകള
നപുകാരോണുു റകസ്. വിോന
തുുാവളതുുികുുു500േീറുുരപ
രിധിയിലസംഘംറചരരുകത
നുുദഹറുകുടതിഉതുുരവുേ
റികടനുുായിരുനുുു സവുീകര
ണം.

പക്്ിപ്്നി:നാശനഷ്്മ്ണ്്ായവർക്്്
31നകംനഷ്്പരിഹാരം
റൊഴിറുകുട:ുജിലുുയിലുുപകുുി
പുുനികയതുടരുുനുു്കൊകുനുടു
കുുിയ പകുുികളുകട ഉടേക
ളുുകുു്31നകംനഷുുപരിഹാരം
ബാകുു് അകുുൗണുുില എതുുി
ചുുുനലുുകുകേനുു്മുഗസംരകുു
ണവകുപുു്േനനുുുികക.രാജ.ുപ
കുുിപുുനിനിവാരണനപുവരുുതുു
നങുുളുോയിബനുുകപുുടുു്കല
കറുുുറററുു്റൊണുുഫറൻുുസ്ഹാ
ളിലുു റചരുുനുു അവറോകന
റോഗതുുിലുു സംസാരികുുുക
യായിരുനുുുഅറദുുഹം.

രണുുു ോസതുുിലുു താകഴ

നപുായമുളുുറൊഴികുു്ഒനുുിനു
100രുപയംുഇതിനുമുകളിലുു
നപുായമുളുുറൊഴികുു്ഒനുുിനു
200രുപയംുറൊഴിമുടുുഒനുുി
നുഅഞുു്രുപഇനതുുിലുോ
ണുനഷുുപരിഹാരംനലുുകുക.
റോഗബാധസുുിരീകരിചുുഒരു
കിറോേീറുുരുുചുറുുളവുനപുറതുയക
നിയനനുുുണ നപുറൈശോയി നപു
ഖയുാപിചുുസാഹചരയുതുുിലുുഇ
വിറടകുു് ജീവനുളുു പകുുിക
കള കൊണുുുവരാറോ പുറ
റതുുകുുുകൊണുുുറോവാറോ
പാടിലുു. ഈ നപുറൈശങുുളികല

റൊഴികുുടകളുുഅടചുുിടുനുുതു
തുടരംു.10കിറോേീറുുരുുചുറുുള
വിലുുനിലവിലുുകടകളിലുുസു
കുുിചുു റൊഴികകള വിലപുുന
നടതുുാം.സംസ്കരിചുുചികുു
ൻുുവിലപുുനനടതുുുനുുതിനംു
നിയനനുുുണേിലുു. പുറതുുുനി
നുു് ജീവനുളുു പകുുികകള
കൊണുുുവരാറോ പുററതുു
കുു്കൊണുുുറോവാറോപാടി
ലുുഎറനുുയുളുുു.

അരുേപകുുികകളനശിപുുി
ചുുഇനതുുിലുുഉടേകളുുകുു്നി
ലവിലുളുുനിരകുുിലുുനഷുുപരി

ഹാരംനലുുകംു.ജിലുുയികലകു
ടുതലുു നപുറൈശങുുളിറലകുു് പ
കുുിപുുനി പടരാകത നിയനനുുുി
കുുാൻുുസാധിചുുു.പരിറോധന
നടതുുിയറകനദുുുസംഘംനപുവ
രുുതുുനങുുളിലുുസംതുപതുിറര
ഖകപുുടുതുുിയിടുുുണുു്.

േനുഷയുരിറലകുുുപകുുിപുു
നി പടരുനുു സാഹചരയും ഇ
കലുുകുുിലംു നിയനനുുുണങുുളുു
തുടരംു. 14 ൈിവസം ഇടവിടുു്
സാമുുിളുകളുുറോപുുാലുുദഹ
കസകയുുരിറുുിലാബിറലകുു്അ
യകുുും. മുഴുവൻുു പരിറോധ

നാഫലങുുളംുകനഗറുുീവായാ
ലുുോനതുറേനിയനനുുുണങുുളുു
പിൻുുവലികുുാൻുുസാധികുുു.

ഒരുോസംകഴിഞുു്ഇകുുാ
രയുതുുിലുുവീണുുുംഅവറോക
ന റോഗം റചരുകേനുുും അ
റദുുഹംപറഞുുു.

റോഗതുുില ഗതാഗത വ
കുപുു് േനനുുുി എ.കക. ശശീനദുുു
ൻുു,ജിലുുാകലകറുുുരുുസാംബശി
വറാവ,ുമുഗസംരകുുണവകു
പുു് ഡയറകറുുുരുു റോ.എം.കക
നപുസാദു തുടങുുിയവരുു പകകുു
ടുതുുു.

വാളയാർവിധി
സവൂാഗതാർൂൂഹം:മനതൂൂൂിബാലനൂൂ
തിരുവനനുുപുരം: വാളയാറി
കലസറോൈരിോരുകടേരണ
വുോയിബനുുകപുുടുുഅപുുീലുു
റകസുകളിലുുഉണുുായദഹ
റകുുടതിവിധിസവുാഗതാരുുഹ
ോകണനു്ുേനനുുുിഎ.കക.ബാല
ൻുു. റകസ് പരിഗണനകകുുടു
തുുതികോപുും,കീഴറുകുുടതി
കവറുകതവിടുുനപുതികകളഅറ
സു്ുുുകചയുുാനുമുളുുഉതുുരവുഉ
ണുുായിരികുുുകയാണ.ു വാള
യാരുുറകസികലകീഴറുകുുടതി
വിധിവനുുറപുുളുുവലിയവിേ
രുുശനംസരുുകുുാരികനതിറരഉ
ണുുായിരുനുുു.റകസിലുുഅപുുീ
ലുുറോകുകേനുുുവിധിവനുു
2019ഒകറുറുുബരുു27നുതകനുു
ോധയുേനപുവരുുതുുകറോടുനിയ
േവകുപു്ുേനനുുുികയനുുനിലയി
ലുുപറഞുുിരുനുുു.അറനുവഷ
ണതുുിലംുറനുോസികയുുഷൻുു
ഭാഗതുുും വീഴചുയുണുുായിടുുു
റടുുഎനുുുപരിറോധികുുു
കേനുുുംസുചിപുുിചുുിരുനുുു.

കീഴറുകുുടതിവിധികകുുതി
കരറകവലംഅപുുീലുുനലുുകു

ക ോനതുേലുു, റകസിലുു തുടര
റനുവഷണംനടതുുികുടുതലുു
കതളിവുകളുുറശഖരിചുുുംകു
ടുതലുു സാകുുികകള കകണുു
തുുിയംുപുനരുുവിചാരണനട
തുുിനപുതികളുുകു്ുപരോവധി
ശികുു നലുുകണകേനുുാണു
സരുുകുുാരികുുുവാൈം.ഇതുുരം
അപുുീലുു റകസുകളിലുു നപുതി
കകളഅറസു്ുുുകചയുുാൻുുഉതുുര
വിടുനുുതു അസാധാരണോ
ണ.ു സരുുകുുാരികുുു നപുറതുയക
നിരുുറൈശ നപുകാരം സക്പഷയു
ലുുപബുുികുറനുോസികയുുടുുരുുവാ
ൈിചുുതുകൊണുുാണു ഇതുുര
കൊരുഉതുുരവുപുറകപുുടുവി
കുുാൻുുഇടയായിടുുുളുുത.ു

രണുുാേകതുുേരണംനടനുു
2017ോരുുചു്ുനാലിനുറശഷംോ
രുുചു്ു11നുവാളയാറികലതുുികു
ടുുികളുകട ോതാപിതാകുുകള
കാണുകയംു പഴുതുകളിലുുാ
തുുഅറനുവഷണംനടതുുികു
റുുവാളികകളനിയേതുുിനുമു
നുുികലതുുികുുുകേനു്ുഉറപുുുന
ലുുകുകയംുകചയതുിരുനുുു.

മെൻെെിനൂ
തീരൂൊനം:
മൂഖയൂെനതൂൂൂി
തിരുവനനുുപുരം:കസൻസസ്
നടറകുുണുുതു അനിവാരയുോയ
തിനാലഅതുോയിസഹകരി
കുുാൻസരവകകുുിറോഗംതീ
രുോനിചുുതായിമുഖയുേനനുുുിപി
ണറായിവിജയൻഅറിയിചുുു.
റൈശീയ ജനസംഖയുാ രജിസുുുുര
(എൻപിആര)സംബനുുിചുുഎ
ലുുാനപുവരതുുനങുുളംുസംസുുാ
നസരകുുാരറസുുുുകചയതുിടുുുണു്ു.
അതുോയിബനുുകപുുടുുഒരുനപു
വരതുുനവംു സംസുുാനതുുു
നടകുുിലുു.അകുുാരയുംറകനദുുുസ
രകുുാരികന അറിയിചുുിടുുുമു
കണുുനു്ുമുഖയുേനനുുുിപറഞുുു.

കസൻസസികുുു റോൈയുാവ
ലിയികല31റോൈയുങുുളറനര
കതുുഗസറുുിലനപുസിദുുീകരിചുു
വയാണ.ു ഇതു രണുു് ഘടുുോയാ
ണുനടകുുുനുുത.ുറേയുഒനുുുമു
തല30വകരവീടുസംബനുുിചുു
റോൈയുങുുളാണു ആൈയുഘടുുതുുി
ലുണുുാവുക. അടുതുു വരഷം
കഫനബുുവരി9മുതല28വകര
യാണുരണുുാംഘടുും.കസൻസ
സ് സംബനുുിചുു് ഒരു ആശകുു
യംുആവശയുേിലുു.നാടികുുുയാ
കകസഹകരണംഇതിനുണുുാ
കണകേനുു്മുഖയുേനനുുുിഅഭയുര
ഥിചുുു.

അറതസേയം,എൻുു.പി.ആ
റികുുുകാരയുതുുിലുുറകനദുുുതുുി
ലുുനിനു്ുവയുകുുോയവിശൈീകര
ണം വാങുുിയ റശഷറേ കസ
ൻുുസസ് നടപടികളുു ആരംഭി
കുുാവുഎനുുുംഅകലുുകുുിലുുആ
പതുുായിരികുുുകേനുുും സരുുവ
കകുുി റോഗതുുിലുു യുഡിഎ
ഫുആവശയുകപുുടുുതായിനപുതിപ
കുുറനതാവുരറേശുകചനുുിതുു
ലപറഞുുു.എനുുാലുുകസൻുുസ
സ്നടപടികളുോയിമുറുനുടുുു
റോവുകയാകണനുു്സരുുകുുാരുു
അറിയിചുുിടുുുണുു്. അതിലുു യു
ഡിഎഫികുുുശകുുോയനപുതി
റഷധം അറിയിചുുിടുുുകണുുനുുും
കചനുുിതുുലപറഞുുു.

ജൂനിയർമെഡികൂൂൽ
വിദയൂാർഥികൾകൂ്ൂ
അവധി
തിരുവനനുുപുരം: സംസുുാന
കതുുകേഡികുുലവിൈയുാഭയുാസ
സുുാപനങുുളികലജുനിയരവി
ൈയുാരഥികളകുുും അവധി ബാ
ധകോകുുാൻ തീരുോനിചുുതാ
യിമുഖയുേനനുുുിഅറിയിചുുു.റനര
കതു,ു കനുോഫഷണല വിൈയുാ
ഭയുാസസുുാപനങുുളകുു്അവ
ധിനപുഖയുാപിചുുറപുുളഇവരകുു്
അവധിയികലുുനു്ുസരകുുാരഅ
റിയികുുുകയായിരുനുുു.എനുുാ
ല ഹൗസ് സരജൻോര, പിജി
വിൈയുാരഥികളഎനുുിവരറോഗ
ചികിതുുയകുുു് അതയുാവശയുോ
യതിനാല അവധി ബാധകേ
കലുുനു്ുമുഖയുേനനുുുിപറഞുുു.കേ
ഡികുുല,ആയുരറവൈ,റോേി
റോ,സിദുു,നഴസുിംഗ,ുഫാരേ
സിറൊകളജുകളികലജുനിയ
ര വിൈയുാരഥികളകുു് അവധി
ബാധകോണ.ു

48മണിക്്്റിേെംഡൗൺനോഡ്കചയത്ത്7000ത്്ിലധിെംനേര

എംജിസർവകലാശാലാപരീകൂൂകൾകൂ്ൂമാറൂൂമിലൂൂ
റൊടുുയം:േഹാതുുാഗാനുുിസര
വകലാശാല പരീകുുകള മുൻ
നിശുുയനപുകാരം നടകുുുകേ
നുുും പരീകുുകള ോറുുിവചുുിടുുി
കലുുനുുും ദവസ് ചാൻസലര
കനുപാഫ.സാബുറോേസ്അറി
യിചുുു.നാലാംകസേസുുുുരയ.ുജി.

പരീകുുകളഇനു്ുആരംഭികുുും.
നിശുുയിചുുപരീകുുകൊനുുുംോ
റുുിയിടുുിലുു.സരവകലാശാലപരീ
കുുകളോറുുിവചുുതായംുവിൈയുാ
രഥികള റൊകളജുകളില എ
റതുുണുുതികലുുനുുുംഎം.ജി.സര
വകലാശാലദവസ്ചാൻസല

റുകടറപരിലസാമുഹികോധയു
േങുുളിലവയുാജനപുചാരണംനട
തുുുനുുതായിനശുദുുയിലകപുുടുുിടുുു
ണു്ു.ഉതുുരവാൈികളകകുുതിറര
കരശനനിയേനടപടികളസവുീ
കരികുുുകേനു്ുസരവകലാശാല
അറിയിചുുു.

വൈസ്ചാൻസലറ്കടനേരിൽൈയ്ാജസനദ്്ശം;സരൈെലാശാലേിയമേടേടിക്്്

സാമൂഹികജീവിതംസത്ംഭിചൂൂ
അവസൂൂ:മൂഖയൂമനതൂൂൂി
തിരുവനനുുപുരം: കൊറോ
ണ വയുാപനതുുികുുു പശുുാ
തുുലതുുിലുു സംസുുാനതുു്
വയുാപാരറേഖലഏതാണു്ുനി
രുുജീവോയ അവസുുയിലാ
ണുളുുകതനുുുമുഖയുേനനുുുിപി
ണറായിവിജയൻ.ഇതുദൈ
നംൈിന ജീവിതകതുു തകനുു
ബാധിചുുു.കചുുവടകുുാരുുവലി
യ നപുതിസനുുി റനരിടുനുുു
കവനുുാണുസരുുകുുാരുുേനസി
ലാകുുുനുുത.ുഗതാഗതറേഖല
യംുതകരുുനുുറോകലയാണ.ു
റൊടികുുണകുുിനുരുപയുകട
നഷുുോണു കകഎസആ്രുുടി
സിോനതുംറനരിടുനുുത.ു

വിറോൈസഞുുാര റേഖല
യികലനിയനനുുുണങുുളുുമുലം
വലിയനഷുുോണുഉണുുാവുനുു
ത.ുസാമുഹികജീവിതംസത്ം
ഭിചുുഅവസുുയാണ.ുഈനി
ല തുടരുുനുുാലുു വരംു ൈിവസ
ങുുളിലുുസാമുുതുുികനപുതിസ
നുുിരുകുുോവുകേനുുുംമുഖയു
േനനുുുി. സാമുഹിക ജീവിതം
അറത രീതിയിലുു തുടരുുനുുു
കകാണുുു തകനുു കകാവിഡു
ദവറസികനതിറരയുളുുജാ
നഗുതതുടരണംഎനുുാണുസ
രുുകുുാരികുുു നിലപാട.ു സം
സുുാനതുുികുുുസാമുുതുുിക
റേഖലയിലുുനിലനിലുുകുുുനുു
സ്തംഭനാവസുുപരിഗണിചു്ു
വായപുതിരിചുുടവിനുസേയം
നലകുനുുതുചരചുുകചയുുാൻ
ബാറകുുഴസു് സേിതി റോഗം
വിളികുുും.കകാവിഡു19നപുതി

റോധതുുിനുളുുജാനഗുതഇനി
യംുകുടുതലുുശകുുോകുുണ
കേനുുും എലുുാ പഴുതുകളംു
അടയകുുുണകേനുുും മുഖയുേ
നനുുുിപറഞുുു.ഇനിവിോന
തുുാവളങുുളില ആഭയുനുുര
യാനതുകുുാകരയംുപരിറോധി
കുുും.വിോനതുുാവളങുുളുുവ
ഴിവിറൈശറതുുകുുുറോകുനുു
വകരയംുപരിറോധികുുും.ഇ
തികുുുഭാഗോയിഎേിറനുഗഷ
ൻുു,കസുുുുംസ്കൗണുുറുകളുകട
എണുും വരുുധിപുുികുുും. റോഗ
ലകുുണമുളുുവകര റനരിടുു്
ആശുപനതുിയിറലകുുു ോറുുും.
നിരീകുുണംകഴിഞു്ുആശു
പനതുികളിലുുനിനുുുംഡിസ്ചാ
രുുജുകചയുുുനുുവകരസരുുകുുാരുു
റനരിടു്ുവീടുകളികലതുുികുുും.
വീടുകളിലുു നിരീകുുണതുുി
ലുുകഴിയുനുുതിനികടറോഗല
കുുങുുളുു കാണികുുുനുുവകര
സരുുകുുാരുു ഇടകപടുു് ആശുപ
നതുിയികലതുുികുുും.

റോഗികകളയംു റോഗല
കുുണം ഉളുുവകരയംു കകാ
ണുുുറോകുനുുതിനായി കുടു
തലുുആംബുലൻുുസുകളുുവി
ോനതുുാവളങുുളിലുു സജുുീ
കരികുുും. കകാവിഡു നപുതി
റോധ നപുവരുുതുുനങുുളുുകുുാ
യികുടുതലുുആറോഗയുനപുവ
രതുുകകരആവശയുമുണുു്.വി
ോനതുുാവളങുുളില യാനതു
അയകുുാനംു സവുീകരികുുാ
നംുവരുനുുവരുകടഎണുുംനി
യനനുുുികുുുകേനുുുംമുഖയുേനനുുുി.

കെഎസആ്ര്്ടിസിനേരിട്ന്്ത്നോടിെള്കടേഷ്്ം

മീനമാസപൂജകൾകൂൂായിനടതൂറനൂൂശബരിമലസനൂൂിധാനതൂ്ൂദർശനതൂൂിനായിഎതൂൂിയഇതരസംസൂൂാനങൂൂളെഭകൂൂർ.ളൊറോ
ണമൂൻകരൂതലിളൂൂൂഭാഗമായിസനൂൂിധാനറതൂൂകൂൂൂനാമമാതതൂമായാണൂഭകൂൂർഎതൂൂൂനൂൂത.ൂ



പാർെകമന്്്ിരെക്്്എത്്്ന്്ഉ
രദ്ോഗസ്്ര്കടയം്സന്്ർശേര്
കടയം്ശരീരഊഷമ്ാവ്പരിരോ
ധിക്്്ന്്ആരോഗയ്രപ്േർത്്േർ.

സിയാറ്്ിലിൽഇന്്്കൊകോണപപ്തികോധ
വാകസ്ിക്്്ആദയ്ക്്ിനി
ക്്ൽപരീക്്ണം
വാഷിങട്ണ:
കോകകത്്ഭീതി
യിലാഴത്്്്ന്്
കൊകോണ
ഹവറസി

കനപപ്തികോധിക്്ാന്ള്്വാകസ്ി
ക്്്ആദയ്ക്്ിനിക്്ൽപരീക്്ണം
ഇന്്്.യ്എസികലസിയാറ്്ിലിൽ
ഹകസരകപരമന്്്്വാഷിങട്ണ
കൈൽത്്്റിസരച്്്ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിലാ
ണ്കോകംആകാംക്്കോകടകാ
ത്്ിരിക്്്ന്്പരീക്്ണം.യ്എസ്
നാഷണൽഇൻസ്്്്ി   റ്്്യ്ട്്്ഒഫ്കൈൽ
ത്്ിക്്്പിന്്്ണകോകടനടക്്്ന്്
ഗകവഷണത്്ിക്്്യം്പരീക്്ണ
ത്്ിക്്്യം്വിശദാംശങ്്ൾപ്റ
ത്്്വിട്്ിട്്ില്്.
നാഷണൽഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഒഫ്
കൈൽത്്്ംമാസചയ്്കസറ്്്സ്ആ
സ്്ാനമായബകോകടകക്ോളജി
കമ്്നികോകഡണഇൻകം്കചര
ന്്്വികസിപ്്ിച്്വാകസ്ിൻനാൽ
പ്്ത്്ഞ്്്കാരനം്പ്രണആകോ
ഗയ്വാന്മായആകോഗയ്പപ്വരത്്
കനിലാണ്പരീക്്ിക്്ക.വിജയ
കമങ്്ിൽഒര്വരഷത്്ിന്ള്്ിൽ
കൊകോണകയപിടിച്്്കകട്്ാൻ
ഹവദയ്ശാസപ്ത്ത്്ിനാകം്.
നാൽപ്്ത്്ഞ്്്കാരനിൽവിവിധ
കോസ്കളാണ്പരീക്്ിക്്്ന്്ത.്
തതക്ാലംപരീക്്ണങ്്ളിൽഹവറ
സികനഉൾകപ്്ടത്്്ിയിട്്ികല്്ന്്്ം

അകദ്്ൈത്്ി   ന്കോഗംപിടികപടി
കല്്ന്്്ംഅധിക്തര.പാരശവ്ഫല
ങ്്ള്ണ്്ാക്കോഎന്്താണ്ആദയ്
ഘട്്ത്്ിൽപരികോധിക്്്ക.അത്
വിജയകമങ്്ിൽവലിയകൊ തില്ള്്
ക്്ിനിക്്ൽപരീക്്ണംത്ടരന്്്ന
ടത്്്ം.
കോകത്്ികലവിവിധരാജയ്ങ്്ളി
ലായിഗകവഷകരരാപകലില്്ാകത
കൊവിഡ്19കനകചറ്ക്്ാൻമര്
ന്്്കണ്്്പിടിക്്ാൻപശ്മിക്്്കപ്്
ഴാണ്യ്എസിൽആദയ്പരീക്്
ണം.പ്തിയസാകങ്്തികവിദയ്കള്
പകോഗിച്്്അതികവഗംപപ്വരത്്ി
ക്്്ന്്തം്നിരമിക്്ാൻഎള്പ്്വ്
മായവാകസ്ിൻവികസിപ്്ിക്്ാന്
ള്്പശ്മത്്ിലാണ്ഹവദയ്ശാസപ്ത്
ഗകവഷകര.
താതക്ാലികമായി(ഒകന്്ര
കട്്മാസകത്്ക്്്)പപ്തികോധം
സാധയ്മാക്്്ന്്വാകസ്ിൻവികസി
പ്്ിക്്ാനം്പശ്മിക്്്ന്്്ണ്്്ചിലഗ
കവഷകര.അത്സാധയ്മാക്്ി   യാൽ
ലഭിക്്്ന്്കചറിയഇടകവളയിൽ
ശാശവ്തമായപരിൈാരംകകണ്്ത്്ാ
കമന്്താണ്ഇവര്കടപശ്മങ്്ൾക്്്
പിന്്ിൽ.

പോ   ഗ   ബാ   ധി   ത   ര ്  കെ എ   ണ്്   ത്്ി   ൽ 
ചൈ   ന   കയ െ   റി   ക   െ   ന്്് പോ   ക   രാ   ജയ്   ങ്്   ൾ
ചൈ   ന   യി   ൽ 80,860; െ   റ്്്   രാ   ജയ്   ങ്്   ളി   ൽ 87,000
70 ക   ഴി   ഞ്്   വ   ർ   ക്്് ഭബ്ി   ട്്   നി   ൽ സ   മ്്   ർ   ക്് വി   ല   ക്്്
ഭര്ാ   ൻ   സി   ൽ പോ   ഗ   ബാ   ധി   ത   ർ 5423. െ   രി   ച്്   ത ്127 പേ   ർ. ഓ   
പോ മ ്  ന്്് ദി   വ   സ   ത്്ി   ലം് ചവ   റ   സ ്ബാ   ധി   ത   ര ്  കെ എ   
ണ്്ം ഇ   ര   ട്്ി   യാ   ക ്  ന്്്. 400 പേ   ര ്  കെ നി   ല ഗ ്  ര ്  ത   രം. ആ   
ശ   ങ്്ാ   ജ   ന   ക   കെ   ന്്് അ   ധി   ക ്  ത   ർ. 
ഓ   സഭ്െ്ി   യ, കഡ   ന്്ാ   ർ   ക്്്, ഭര്ാ   ൻ   സ,് ല   കസ്ം   ബ   ർ   ഗ,് സവ്ി   
റ്്്സ   ർ   ല   ൻ   ഡ ്എ   ന്്ി   വ   യ ്  ൊ   യ ്  ള്് അ   തി   ർ   ത്്ി   ക   ൾ അ   െ   
ച്്് ജ   ർ   െ   നി. അ   െി   യ   ന്്   രാ   വ   ശയ്   ങ്്   ള ്  ൊ   യി എ   ത്്്   ന്്   വ   
കര ആ   വ   ശയ്   ൊ   യ പര   ഖ   ക   ൾ കാ   ണി   ച്്ാ   ൽ ൊ   ഭത്ം അ   തി   
ർ   ത്്ി ക   െ   ക്്ാ   ൻ അ   ന ്  വ   ദി   ക്്്ം.  
ഓ   സപ്ഭ്െ   ലി   യ   യി   ൽ പോ   ഗ   ബാ   ധി   ത   ര ്  കെ എ   ണ്്ം 350 ആ   
യി ഉ   യ   ർ   ന്്്. രാ   ജയ്   ത്്് െ   രി   ച്്   വ   ര ്  കെ എ   ണ്്ം അ   ഞ്്ാ   യി.
വി   പദ   ശ   ത്്് നി   ന്്് തി   രി   കക   കയ   ന്്് മ ്  ഴ ്  വ   ൻ പേ   ർ   ക്്്ം
ര   ണ്്ാ   ഴൈ് സ   മ്്   ർ   ക്്   വി   ല   ക്്്. ലം   ഘി   ക്്്   ന്്   വ   ർ   ക്്് േി   ഴ.
സക് ്  ള ്  ക   ൾ അ   െ   ച്്്. 
താ   യ്   വാ   നി   ൽ എ   ട്്് പേ   ർ   ക്്് ക ്  െി കൊ   വി   ഡ ്19. ആ   കക
പോ   ഗ   ബാ   ധി   ത   ർ 67. വി   പദ   ശ   ത്്് നി   കന് ്  ത്്്   ന്്   വ   ർ   ക്്് യാ   
ഭത്ാ വി   ല   ക്്് ഏ   ർ   കപ് ്  ട ്  ത്്ി. 
ഇ   റാ   നി   ൽ ക ്  തി   ച്്്   യ   ർ   ന്്് െ   ര   ണ സം   ഖയ്. 24 െ   ണി   ക്്്   റി   നി   കെ
െ   രി   ച്്   ത ്129 പേ   ർ. ആ   കക െ   ര   ണ   സം   ഖയ് 853. 14,991 പേ   ർ   ക്്്
പോ   ഗം. ആ   രം് വീ   െി   ന ്പ ്  റ   ത്്ി   റ   ങ്്   ര ്  കത   ന്്് ഭേ്   സി   ഡ   ന്്്് ഹ   സ   
ൻ റ ്  ഹാ   നി. 

ഭേ്   തീ   ക്്   യി   ല്്ാ   കത സക്േ   യൻ്. െ   ര   ണ   സം   ഖയ്
300. പ ്  ത ്  താ   യി 1000ഓ   ളം പേ   ർ   ക്്് പോ   
ഗം. ആ   കക പോ   ഗ   ബാ   ധി   ത   ർ 8,744. ആ   ൾ   ക്്്   ട്്   
ങ്്   ൾ ോ   െി   കല് ്  ന്്് നി   ർ   പദ   ശം. 
പോ   ഗി   ക   ള ്  കെ എ   ണ്്ം 1000 ക   െ   ന്്് കബ   ൽ   ജി   യ   വം്.
ഇ   ന്്   കല പോ   ഗം സ്്ി   രീ   ക   രി   ച്്   ത ്172 പേ   ർ   ക്്്. ആ   കക
പോ   ഗ   ബാ   ധി   ത   ർ 1058. 252 പേ   ർ ആ   ശ ്  േ   ഭത്ി   ക   ളി   ൽ. 
ബ   ഹ   റി   നി   ൽ ആ   ദയ് െ   ര   ണം. െ   രി   ച്്   ത ്ഇ   റാ   നി   ൽ നി   കന് ്  ത്്ി   യ
അ   റ ്  േ   ത്്   ഞ്്്   കാ   ര   ൻ. രാ   ജയ്   ത്്ാ   കക 214 പേ   ർ   ക്്് പോ   ഗം. 
കൊ   ത ്  ഇ   െ   ങ്്   ൾ അ   െ   ച്്് സൗ   ദി. സ   ർ   ക്്ാ   ർ ഓ   രി   സ ്  ക   ളം് അ   െ   
യക്്്്   ന്്്. ക ്  ചവ   റ്്ി   ൽ പോ   പ്്ി   ങ ്ൊ   ള ്  ക   ൾ അ   െ   ച്്്. 
ജ   യിം   സ ്പോ   ണ്്് ൈി   ഭത്   ത്്ി   കല നാ   യി   ക ഓ   ൾ   ഗ ക ്  രി   കല   പക് ്  

യക്്്്ം കൊ   വി   ഡ ്19 സ്്ി   രീ   ക   രി   ച്്്. താ   ൻ വീ   ട്്ി   ൽ സ   മ്്   ർ   ക്് വി   ല   പക് ്  കെ ക   ഴി   യ ്  ക   
യാ   കണ   ന്്് ഓ   ൾ   ഗ. ഒ   രാ   ഴൈ്   യാ   യി ത   നി   ക്്് േ   നി   യം് ച ്  െ   യം് അ   ന ്  ര   വ   കപ് ്  ട്്ി   ര ്  കന് ്  ന്്്ം
അ   വ   ർ. 2008ൽ    പോ   ണ്്് ൈി   ഭത്ം കവ്ാ   ണ്്ം ഒ   ഫ ്കൊ   കല   യസ്ി   ൽ അ   രി   ന   യി   ച്് ന   െി   യാ   ണ ്ഓ   
ൾ   ഗ. പോ   ളി   വ ്  ഡ ്താ   രം പോം    ഹാ   ങ്്്സ,്  ന   െി   യം് ഗാ   യി   ക   യ ്  ൊ   യ റീ   ത്് വി   ൽ   സ   ൺ എ   
ന്്ി   വ   ർ പന   ര   പത് ്കൊ   വി   ഡ ്19 ബാ   ധി   ച്്   താ   യി കവ   ളി   കപ് ്  ട ്  ത്്ി   യി   ര ്  ന്്്. 
കെ  കസ്ി  പക് ് യി  ലം് ആ  ദയ് െ  ര  ണം. െ  രി  ച്്  ത ്വയ്  വ  സാ  യി പോ  സ ്ക ് രി. യ ് എ  സ ്സ  ന്്  ർ  ശി  
ച്്് െ  െ  ങ്്ി  കയ  ത്്ി  യ ഇ  പദ് ് ഹ  ത്്ി  ന ്കൊ  വി  ഡ ്19 സ്്ി  രീ  ക  രി  ച്്ി  ര ് ന്്്. 

മുഖമുദുര6 72020 മാരച്്്17കൊവ്് EKM / ALP / KKD / TSR / TVM / BPL / IDR / RAI

പൗരതവ്നിയമം:
നപ്കഷ്ഭ്ങ്്ള
നിലയക്്്്ന്്്
കചഹന്:്കൊകോണഹവറസ്ഭീഷണിയിൽ
പൗരതവ്നിയമത്്ികനതിരായപപ്തികഷധങ്്
ളം്നിലയക്്്്ന്്്.തമിഴന്ാട്്ിൽവിവിധസ്്
ലങ്്ളിലായിഷൈീൻബാഗ്കോഡൽസമരങ്്
കളല്്ാംഅവസാനിപ്്ിക്്്കയാകണന്്്തമി
ഴന്ാട്ഇസ്ലാമിക്ആൻഡ്കൊളിറ്്ിക്്ൽഓ
രഗഹനകസഷന്ഇന്്കലപപ്ഖയ്ാപിച്്്.31ദി
വസംപിന്്ിട്്പപ്കഷ്്ഭങ്്ളാണ്താതക്ാലി
കമായിനിരത്്ിവയക്്്്ന്്ത.്
കൊവിഡ്19കദശീയദ്രത്്മായിപപ്ഖയ്ാപി
ച്്സാൈചരയ്ത്്ിൽരാജയ്കത്്ജനതയ്കട
കക്്മംമ്ൻനിരത്്ിസമരംനിരത്്്കയാ
കണന്്്കഫഡകറഷൻപപ്സിഡ്്്്മൗലാനപി.
എ.കാജാകോയന്്ദ്്ീൻബാഖവിഅറിയിച്്്.
അകതസമയം,ഷൈീൻബാഗികലസമരംത്
ടര്കയാണ.്സരക്്ാരിക്്്ആവരത്്ിച്്്ള്്
മ്ന്്റിയിപ്്്കളം്ഇവരപരിഗണിച്്ിട്്ികല്്ങ്്ി
ലം്സമരത്്ിന്ആള്കൾക്റഞ്്്ത്ടങ്്ി.
ഈയാഴച്കോകടഇവികടയം്സമരംനിരത്്്
കമന്്ാണ്റികപ്്രട്്്.

വിമാനക്്മ്്നികള
നഷ്്ത്്ികലക്്്
നയ്്ഡൽൈി:കമയ്മാസകത്്കടകോകത്്ി
കലമ്ഴ്വൻവിമാനക്്മ്്നികളം്നഷ്്ത്്ി
ലാക്കമന്്്കവ്ോമഗതാഗതകമഖലയികലഗ
തിവിഗതികൾനിരീക്്ിക്്്ന്്കസ്്്രകോര
ഏഷയ്പസഫിക്ഏവിയകഷൻ(സിഎപിഎ).
കൊകോണഭീഷണികയത്്്ടരന്്്വിമാനയാ
പത്ക്്ാരവൻകൊതിൽക്റയ്ന്്പശ്്ാത്്ല
ത്്ിലാണ്മ്ന്്റിയിപ്്്.പപ്തിസന്്ിഒഴിവാ
ക്്ാൻസരക്്ാര്കളം്കവ്ോമഗതാഗതകമഖ
ലയികലവയ്വസായികളം്ക്ട്്ായിമാരഗങ്്ൾ
ആകോചിക്്ണകമനനം്സിഎപിഎ.
വിമാനസരവീസ്കൾനിലച്്കൊകടകമ്്
നികള്കടകര്തൽധനകശഖരംവകരഅതി
കവഗംതീര്കയാണ.്മിക്്കമ്്നികളം്കശ
ഷിയ്കടപക്തിമാപത്കമസരവീസ്കൾനട
ത്്്ന്്്ള്്്.വരം്മാസങ്്ളിൽര്ക്്ിങ്്്ക
ൾക്റവാകണന്്്മാപത്മല്്,ര്ക്്്കചയത്വ
രബഹ്ഭ്രിപക്്വം്ടിക്്റ്്്റദ്്ാക്്്കയാണ.്
സമീപകാലകത്്ങ്്്ംസ്്ിതിഗതികൾപ്രവ
നിലപപ്ാപിക്്്കമന്്പപ്തീക്്കൊല്മില്്.
ക്ട്്ായആകോചനകളില്്ാകതയാണ്ഭരണ
ക്ടങ്്ൾവിമാനയാപത്ാവിലക്്്കൾപപ്ഖയ്ാ
പിക്്്ന്്ത.്യ്കോപ്്ിൽനിന്്്ള്്വിമാനസര
വീസ്കൾക്്്വിലകക്്രകപ്്ട്ത്്്ംമ്ൻപ്യ്
എസ്പപ്സിഡ്്്്കോണൾഡ്പട്ംപ്യ്കോപയ് 
ൻരാജയ്ങ്്കോട്ആകോചിച്്ികല്്ന്്്ംസിഎ
പിഎ.

പര്ികഷ്ന്ത്ത്്ിൽ
പജ്ാരിക്്്ംമാസക്്
പ്രി:പ്രിജഗന്്ാഥകക്്പത്ത്്ിൽപ്ജാരി
മാരക്്്ംജീവനക്്ാരക്്്ംമാസക്്നിരബന്്
മാക്്ി.തീരഥാടകരക്്്നിയപത്്്ണംഏരകപ്്ട്
ത്്ിയിട്്്ണ്്്.കയ്്വിൽരണ്്്മീറ്്രഅകലംപാ
ലിക്്ണം.കക്്പത്ദരശനത്്ികനത്്്ന്്വര
ആകോഗയ്ംസംബന്്ിച്്വിവരങ്്ൾപ്രിപ്്ി
ച്്്നൽകണം.കക്്പത്ത്്ികലഅര്ണസത്ംഭ
ത്്ിലം്ഗര്ഡസത്ംഭത്്ിലം്കൊട്്്കൊഴ്
ന്്ത്നികരാധിച്്്.
കൊണാരക്്ികലസ്രയ്കക്്പത്ം,ധൗലിയി
കലശാത്്ിസത്്പം,ഖണ്്ഗിരി-ഉദയഗിരി
ഗ്രകൾഎന്്ിവടങ്്ളിലം്സദ്്രശനവില
ക്്്ഏരകപ്്ട്ത്്ി.

ഒഡീശയിലം്
പൊവിഡ്19
ഭ്വകനശവ്ര:ഇറ്്ലിയിൽനിന്്്തിരികച്്ത്്ി
യഗകവഷകനില്കടഒഡീശയിലം്കൊവിഡ്
19.മ്പ്്ത്്ിമ്ന്്്കാരനായഇകദ്്ൈകത്്ഭ്വ
കനശവ്റികലകയ്ാപ്്ിറ്്ൽആശ്പപത്ിയിൽപപ്
കവശിപ്്ിച്്്.കഴിഞ്്ആറിന്ഇറ്്ലിയിൽ നി
ന്്്ഡൽൈിയികലത്്ിയഇകദ്്ൈം12ന്കപ്ട
യന്ിലാണ്ഭ്വകനശവ്റികലത്്ിയത.്13ന്രാ
വികലപനിയം്ജലകോഷവ്മ്ണ്്ായതികന
ത്്്ടരന്്്കോകറ്്്കറകണ്്്.14ന്കയ്ാപ്്ിറ്്ൽ
ആശ്പപത്ിയികലത്്ിയകൊകടയാണ്ഐ
കോകലഷൻവാരഡികലക്്്മാറ്്ിയത.്ഡൽ
ൈിയിൽനിന്്്ഭ്വകനശവ്റികലക്്്ഇകദ്്ൈം
യാപത്കചയത്കപ്ടയന്ില്ണ്്ായിര്ന്്വകരക
കണ്്ത്്ാൻപശ്മംത്ടര്കയാണ.്ക്ടം്ബാംഗ
ങ്്കളനിരീക്്ണത്്ിലാക്്ി.ഭ്വകനശവ്റിലം്
കട്്ക്്ിലം്മാള്കൾഅടച്്്.

കെലർ്മഠം
അന്്ോനംനിർത്്ി
കൊൽക്്ത്്:പശ്ീരാമക്ഷണ്മിഷക്്്ആ
സ്്ാനമായകബല്രമഠ്പതിവായ്ള്്അന്്
ദാനംനിരത്്ി.മഠകത്്ട്കചരന്്കക്്പത്
ത്്ിൽപപ്ാരഥനകൾക്്്കശഷംവര്ന്്വര
കക്്ല്്ാംഭക്്ണംനൽക്ന്്താണ്മഠത്്ി
കലപതിവ.്ഞായ റാഴച്3000കപരാണ്അന്്
ദാനത്്ികനത്്ിയത.്കൊകോണഹവറസഭീ
ഷണിയ്കടപശ്്ാത്്ലത്്ിൽതതക്ാലംഭ
ക്്ണവിതരണംനിരത്്ിവയക്്്്കയാകണ
ന്്്അധിക്തരഅറിയിച്്്.മഠത്്ിൽസദ്്ര
ശകരക്്്ംനിയപത്്്ണംഏരകപ്്ട്ത്്ി.കക്്
പത്ത്്ിൽതിരക്്ിന്ള്്സാൈചരയ്ംഒഴിവാ
ക്്്ം.ക്ട്്മായിസദ്്രശകകരഅന്വദിക്്ില്്.
ആകരയം്അധികകനരംതങ്്ാനം്അന്വ
ദിക്്ില്്.
കൊൽക്്ത്്യികലദക്്ികണശവ്രകാളി
കക്്പത്ത്്ിലം്നിയപത്്്ണംഏരകപ്്ട്ത്്ി.ദ
രശനസമയംക്റച്്്.കയ്്വിൽരണ്്്കപരത
മ്്ിൽക്റഞ്്ത്ഒര്മീറ്്രഅകലംപാലിക്്
ണകമന്്്ംനിരകദശം.

പാർലപമ്്്ിൽ
പതർമൽസന്ക്ീനിങ്
നയ്്ഡൽൈി:കൊവിഡ്19പപ്തികോധത്്ിക്്്
ഭാഗമായിപാരലകമ്്്്സമ്ച്്യത്്ിൽകതരമ
ൽസപ്ക്ീനിങ്ഏരകപ്്ട്ത്്ി.ജീവനക്്ാരം്
മാധയ്മപപ്വരത്്കര്മ്ൾകപ്്കടമ്ഴ്വൻകപ
കരയം്പരികോധനയക്്്്കശഷംമാപത്കമഉ
ള്്ികലക്്്കടത്്ിവിട്ന്്്ള്്്.പാരലകമ്്്ി
ൽസദ്്രശകരക്്്കനരകത്്തകന്്വിലകക്്
രകപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്്.

ൈസത്ദാനംകൊല്ള്്ആശംസകൾ്്ഒഴിവാക്്്ക.
മ്ഖം,മ്ക്്്,കണ്്്കൾ്്എന്്ിവസപ്ര്്ശിക്്്ന്്ത്ഒഴിവാക്്്ക.
ത്മ്്്കപ്്ഴം്ച്മയക്്്്കപ്്ഴം്വായം്മ്ക്്്ംത്വാലകൊണ്്്മ്ട്ക.
ഹകകൾഇടയക്്്ികടകോപ്്്ംകവളളവം്ഉപകോഗിച്്്കഴ്ക്ക.

ബ ്പോ ണി ക്
പല് ്ഗ ്എ ന്് 
ക റ ്ത്് 
െ ര ണം

20 കൊടി
1347- 1351

എലികളിൽ നിന്്് മന്ഷയ്നി
കലക്്്പകരന്്കോഗംയ്കോ
പ്്ികല ജനസംഖയ്യികല പക്
തികോളവം്കവരന്്്.

വ സ ്രി
56,00,000

1520
കമകസ്ികക്്

സേ്ാ നി ഷ ്
ഫ്്് 5,00,00,000

1918- 1919

 എ ച്്്ഐ വി- 
എ യഡ്സ്്5,00,00,000

1981 മ്തൽ
ഇനിയം്ശമിച്്ിട്്ില്്

മ ്ന്്ാ െ കത്്
പല് ്ഗ് 1,20,00,000

1855
യ്കോപ്്് േ തി പന ഴാം 

ന ്റ്്ാ ണ്്ി കല 
പല് ്ഗ്30,00,000

1655
യ്കോപ്്്

ഏ ഷയ് ൻ 
ഫ്്്

1,00,00,000
1957- 1958

 റ ഷയ് ൻ 
ഫ്്് 1,00,00,000

1889-1890

 പോ പക് ്ങ ്ഫ്്് 1,00,00,000
1968- 1970

 പൊ ള റ
1,00,00,000

1817- 1923

േ തി കന ട്്ാം 
ന ്റ്്ാ ണ്്ി കല 

പല് ്ഗ് 6,00,000
1700

പന്്ിപ്്നി
2,00,000

2009 -2010

െ ഞ്് പ്്ി ത്്ം
1,50,000

1800 അവസാനം

എബോള
13,000
2014- 2016

കൊ പോ ണ6560
2020 -

ഹചനയികലവ്ൈാനിൽ
നിന്്്കോകത്്ികല120
രാജയ്ങ്്ളികലക്്് കെ ർ സ് 8502015-

ഒട്്കങ്്ളിൽനിന്്്
മന്ഷയ്നികലക്്്സാർസ് 770

2002- 2003

പോ ഗ വം് െ ര ണ വം്:
ചരിപത്കമഴ്തിയ
കണക്്്കൾ

156രാ   ജയ്   ങ്്   ളി   ലാ   യി 
1,67,860 പേ   ർ 
പോ   ഗ   ബാ   ധി   ത   ർ
െ   ര   ണം6500ക   െ   ന്്്

= യാപത്ാനിയപത്്്ണംകര
ക്്ശമാക്്ിആകോഗയ്മപത്്്ാലയം.
യ്കോപയ്ൻരാജയ്ങ്്ളിൽനിന്്്ള്്വ
രക്്്18മ്തൽയാപത്ാവിലക്്്.സക്്ള്ക
ൾ,നീത്്ൽക്്്ളങ്്ൾ,മാള്കൾത്ടങ്്ി

ആൾക്്്ട്്സാധയ്തയ്ള്്എല്്ാരംഗങ്്ളിലം്
നിയപത്്്ണം.
= ബംഗള്ര്വികലഇത്്്യൻഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഒഫ്
സയൻസസ്എല്്ാഅക്്ാഡമികപപ്വരത്്നങ്്
ളം്നിരത്്ി.15ദിവസകത്്ക്്ാണ്നിയപത്്്ണം.
വിദയ്ാരഥികകളല്്ാവരം്വീട്കളികലക്്്മടങ്്ണം.
ക്്ാസ്കളം്പരീക്്കളം് കസമിനാറ്കളം്കോഗ
ങ്്ള്കോന്്്ംഉണ്്ായിരിക്്ികല്്ന്്്ഡയറകറ്്്ര.
= കൊയമ്്ത്്്രകകപദ്്്മായഇഷകോഗകസ
്്്രകോകകോട്്ാകകയ്ള്്എല്്ാകകപദ്്്ങ്്ളം്അ
ടച്്്.എല്്ാപരിപാടികളം്മാറ്്ിവച്്്.കസ്്്റികല
ക്്്വര്ന്്വകരയം്കൊക്ന്്വകരയം്പരികോ
ധനയക്്്്വികധയരാക്്്ം.കസ്്് റിൽനിന്്്കൊ
യവകരരണ്്ാഴച്ക്്ാലംനിരീക്്ിക്്്ം.കസ്്്റി
ക്്്ആവശയ്ത്്ിന്കവണ്്ിയാപത്കചയ്്്ന്്വകര

ല്്ാംതതക്ാലംഅത്നിരത്്ിവയക്്്ണകമന്്്ജ
ഗ്്ിവാസ്കദവ.്
= ഡൽൈിഹൈകക്്ടതിയ്കടപപ്വരത്്നം
പരിമിതകപ്്ട്ത്്ി.20വകരഏതാനം്കബഞ്്്കൾ
മാപത്ം.കൊടതിയിലം്കൊകോണഹവറസ്പപ്തി
കോധത്്ിന്നടപടികൾ.കതരമൽസക്ാനറ്കൾ
ഉടൻസ്്ാപിക്്്ം.
= മധയ്പപ്കദശികലകോവ്വിൽനിരീക്്ണത്്ി
ലിര്ന്്ഇര്പത്്ാറ്കാരിആശ്പപത്ിയിൽനി
ന്്്കടന്്്.12മണിക്്്റിന്കശഷമാണ്കകണ്്
ത്്ിതിരികകആശ്പപത്ിയിൽപപ്കവശിപ്്ിക്്ാനാ
യത.്ഇകത്്കനഷയ്യിൽനിന്്്വന്്യ്വതിആ
ശ്പപത്ിയിൽനിന്്്വീട്്ികലക്്ാണ്കടന്്ത.്ക്
ടം്ബാംഗങ്്കളയം്നിരീക്്ണത്്ിലാക്്ി.
= ഒഡീശയിൽപഞ്്ായത്്്ഉപകതരക്ഞ്ട്
പ്്്കൾമാറ്്ിവച്്്.സരക്്ാര-സവ്കാരയ്സക്്ള്ക
ൾഅടച്്്.സരക്്ാര-സവ്കാരയ്ബസ്കളികലജീ
വനക്്ാരമാസക്്ധരിക്്ണകമന്്്നിരകദശം.പ
ശ്്ിമബംഗാളിലം്തകദ്്ശഉപകതരക്ഞ ്ട്പ്്്കൾ
മാറ്്ി.

= വികദശത്്്നികന്്ത്്്ന്്വരക്്്തിരിച്്റി
യൽമ്പദ്ഏരകപ്്ട്ത്്ാൻമൈാരാഷ്പട്സരക്്ാര.
സമ്്രക്്വിലക്്്അവഗണിക്്കപ്്ട്ന്്തിനാലാ
ണ്തീര്മാനം.തിരിച്്റിയിൽമ്പദ്വര്ന്്കൊകട
ഇവരവീടിന്പ്റത്്ി റങ്്ിയാൽഅയൽക്്ാര
ആകോഗയ്പപ്വരത്്കകരഅറിയിക്്്കമന്്്വില
യിര്ത്്ൽ.
= കൊകോണബാധിച്്്മരിക്്്ന്്വര്കടആ
പശ്ിതരക്്്നാല്ലക്്ംര്പസൈായധനംനൽ
ക്കമന്്്ബിൈാരമ്ഖയ്മപത്്്ിനിതീഷ്ക്മാര.അ
സമിൽകപ്ടയ്ൻയാപത്ക്്ാകരയ്ൾകപ്്കടപരികോ
ധിക്്ാൻനീക്്ം.
= തമിഴന്ാട്്ൽതിയറ്്റ്കളം്മാള്കളം്അ
മയ്്സക്മ്്്്പാരക്്്കളം്നീത്്ൽക്്്ളങ്്ളം്മ്ഗ
ശാലകളം്31വകരഅടച്്്.വിദയ്ാഭയ്ാസസ്്ാപന
ങ്്ളം്അടച്്്.കൊത്പരീക്്കൾക്്്മാറ്്മില്്.
= കനപ്്ാൾഅതിരത്്ിയിൽപരികോധനകര
ക്്ശമാക്്ിയ്പി.മാള്കളിലടക്്ംനിയപത്്്ണം.
20ന്ഉന്്തലകോഗത്്ിന്കശഷംത്ടരനിയപത്്്
ണങ്്ൾതീര്മാനിക്്്ം.

ഇന്്്യയിൽ കൊ വി ഡ ്19 
ബാ ധി ത ര ്കെ എ ണ്്ം 114ആ യി
പ ്ത ്താ യി നാ ല ്പേ ർ
പോ ഗം ഒ ഡീ ശ യി ല ്കെ ത്്ി
വി ൊ ന ത്്ാ വ ള ങ്് ളി ൽ 
േ രി പോ ധി ച്് ത ്
12 ല ക്്ം പേ കര
കിം വ ദ ന്്ി ക ളി ൽ 
േ രി ഭര്ാ ന്് രാ ക ര ്കത ന്്് 
ഭേ് ധാ ന െ ഭന്്്ി

""ഭയകക്ണ്്്തില്്, 
രാജയ്ം നിങ്്ൾകക്പ്്്മണ്്്്''
നയ്്ഡൽൈി:""കവറം്സാധാരണ
ക്്ാരനാണ്ഞാൻ.അങ്്കനയ്
ള്്ഒരാകളയാണ്കകപദ്്്ആകോഗയ്
മപത്്്ികനരിട്്്വിളിച്്്സ്ഖവിവര
ങ്്ൾഅകന്വഷിച്്ത.്ഭയകക്്ണ്്തി
ല്്,ഈകൊകോണകയ.ആകോഗയ്
മ്ള്്വയ്ക്്ികൾക്്്അതികവഗം
കോഗംകഭദമാകം്.ഇതിന്പ്റകമ
നിങ്്ൾക്്്പിന്്്ണനൽകിഒര്
രാജയ്ംതകന്്യ്കണ്്ന്്്ംഅറിയ്
ക''-രാജയ്ംകൊകോണഭീതിയിലാ
യിരികക്്ഡൽൈിയികലആദയ്
കോഗബാധിതരികോരാളായകോ
ൈിത്ദത്്യ്കടവാക്്്കളാണിത.്
അറ്പത്്ഞ്്്കാരൻകോൈിത്കോഗംകഭദമാ
യിആശ്പപത്ിവിട്്കശഷംഒര്കദശീയദിനപ
പത്ത്്ിന്നൽകിയഅഭിമ്ഖത്്ിലാണ്കൊ
കോണയക്ക്്തികരഇത്്്യനടത്്്ന്്യ്ദ്്ത്്ി
ക്്്കനരസാക്്്യം.മയ്രവിൈാനികലസവ്ത്്ം
വീട്്ിലാണികപ്്ൾകോൈിത്്്.14ദിവസംകോം
കവ്ാറഹ്്്ൻത്ടരാൻഅധിക്തരആവശയ്
കപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.ഇറ്്ലിയിൽനിന്്്തിരികച്്ത്്ിയ
കപ്്ഴായിര്ന്്്കോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്

"അവിശവ്സനീയമാണ.്ഡൽൈിയികലസ
ഫദ്രജങ്ആശ്പപത്ിയികലഐകസാകലഷൻ
വാരഡ.്ഇകപ്്ഴം്വിശവ്സിക്്ാനവ്ന്്ില്്ഒര്
സരക്്ാരആശ്പപത്ിയികലവാരഡാണകത
ന്്്.ഒര്ആഡംബരകോട്്ലിനപ്്്റമായിര്ന്്്
അവിടകത്്സൗക രയ്ം.ദിവസംരണ്്്കനരംക്
തയ്മായികഴ്കിത്്്ടകയക്്്്ം.വിരികളം്പ്
തപ്്്ംമാറ്്്ം.ജീവനക്്ാരടക്്ംമികച്്രീതിയി
ൽശ്ചിതവ്ംപാലിക്്്ന്്്ണ്്്.
കോഗക്്ിടക്്യിലം്കോണഉപകോഗിക്്ാ

ൻഅന്വദിച്്്.ക്ടം്ബാംഗങ്്
ള്മായിവിഡികോകൊൾനട
ത്്ി.കനറ്്്ഫ്്ികസ്്വീഡികോക
ൾകണ്്്.14ദിവസംആശ്പപത്ി
യിൽകഴിഞ്്കപ്്ഴം്ഒറ്്കപ്്ട
ൽകൊന്്ിയകതയില്്.
കോളിസമയത്്ാണ്കകപദ്്്
ആകോഗയ്മപത്്്ിൈരഷ്വരധൻ
വിളിച്്ത.്എനിക്്്കോളിആ
ശംസകൾകനരന്്അകദ്്ൈംകോ
ഗവിവരങ്്ൾതിരക്്ി.ആശ്പ
പത്ിഭക്്ണകത്്ക്റിച്്്ംഅവി
ട്കത്്സൗകരയ്ങ്്കളക്റിച്്്ം
അകന്വഷിച്്്.കകാകോണബാധി

തര്കടഅവസ്്കൾതാനം്പപ്ധാനമപത്്്ിയം്
നിരീക്്ിച്്്കകാണ്്ിരിക്്്കയാകണന്്്ംഅകദ്്
ൈംപറഞ്്്.ഞാൻഒര്സാധാരണക്്ാരനാ
ണ.്രാജയ്കത്്ആകോഗയ്മപത്്്ിയാണ്എകന്്
വിളിക്്്ന്്ത.്ഞാൻഅദഭ്്തകപ്്ട്്്.
രണ്്്നിലകളിലായ്ള്്ഐകസാകലഷൻ
വാരഡിൽതനിക്്്അന്വദിച്്ഒറ്്മ്റിയിൽ
പപ്ാണായാമംപരിശീലികച്്ന്്്ംഅകദ്്ൈം.ബാ
ക്്ിസമയംപ്സത്കങ്്ൾവായിച്്്ംകോ
ഹബലിൽസിനിമകൾകണ്്്ംകഴിഞ്്്.ആ
ശ്പപത്ിജീവനക്്ാ രം്നന്്ായിസൈായിച്്്.
കഫപര്്വരി25ന്തിരികകകയത്്്കപ്്ൾ
കചറിയപനിയ്ണ്്ായിര്ന്്്.അട്ത്്്ള്്ക്്ി
നിക്്ിൽകൊയിമര്്ന്വാങ്്ി.പികറ്്ന്്്പനി
ക്ട്തലായകപ്്ൾപരികോധിച്്്.അകൊകട
യാണ്കൊവിഡ്19സ്്ിരീകരിച്്ത.്
സതയ്ത്്ിൽഞാൻഭയന്്്കൊയിര്ന്്്.ഇ
കതാര്പ്തിയകോഗമായതിനാൽതകന്്ഞാ
ൻമരിക്്്കമന്്്കര്തി.എന്്ാൽ,കോകറ്്്ര

മാരപരികോധിച്്കശഷംകനരിയച്മയം്പ
നിയം്മാപത്കമയ്ള്്്കവന്്്ംകവഗംസ്ഖം
പപ്ാപിക്്്കമന്്്ംപറഞ്്്.ഞാൻനഴസ്്മാ
കോടം്കോകറ്്്രമാകോടം്നദ്്ിഅറിയിച്്്.
കാരണംഅവരക്്്കൊലം്എക്്്ഈകോ
ഗംകാരണംജീവൻഅപകടത്്ിലാകയക്്ാം.
പകക്്അവരഎകന്്ട്പറഞ്്്.ഞങ്്ള്കട
കടമയാണികതന്്്ംഇത്ഞങ്്ൾതിര കഞ്്ട്
ത്്കതാഴിലാകണന്്്മായിര്ന്്്.
കമ്്നിയ്കടആവശയ്ത്്ിനായികഫപര്്വ
രിപക്തികോകടഇറ്്ലിയികലക്്്കൊയതാണ്
ദത്്.യാപത്കചയ്്്ന്്സമയത്്്അവികടകകാ
കോണഹവറസികനക്റിച്്്ഒര്വാരത്്കള്
മ്ണ്്ായിര്ന്്ികല്്ന്്്അകദ്്ൈംപറയ്ന്്്.
സരക്്ാരസംവിധാനങ്്ള്കടകവഗംഅഭി
നദ്്നീയകമന്്്ംദത്്.എനിക്്്കൊവിഡ്
സ്്ിരീകരിച്്്30മിനിറ്്ിന്ള്്ിൽസഫദ്രജങ്
ആശ്പപത്ിയികലഐകോകലഷൻവാരഡി
ലാക്്ി.ഈസമയത്്ിന്ള്്ിൽആകോഗയ്പപ്വ
രത്്കരഎക്്്വീട്്ികലത്്ിക്ടം്ബാംഗങ്്
കളയം്പരികോധനയക്്്്വികധയരാക്്ി.അ
വരക്്്സമ്്രക്്വിലക്്്ംഏരകപ്്ട്ത്്ി.എ
കന്്ട്അട്ത്്ിടപഴകിയഎല്്ാവകരയം്നിമി
ഷങ്്ൾക്്്ള്്ിൽകകണ്്ത്്ി.പികറ്്ന്്്സക്്ളി
ലം്പരികോധനനടത്്ി.കോഗപപ്തികോധ
ത്്ിന്സരക്്ാരപശ്മംത്ടര്കപ്്ൾകോൈി
ത്ദത്്യക്്്്ഒകന്്പറയാന്ള്്്-ഹവറസ്
ബാധിതരഒന്്്ംഒളിച്്്വയക്്്ര്ത.്എവികട
കോകക്്കൊയിഎന്്തം്ആര്മാകോകക്്
അട്ത്്ിടപഴകിഎന്്തം്വിശദമായികവളി
കപ്്ട്ത്്ണം.കാരണംഈമൈാവിപത്്ികന
കനരിടാൻകോകംഒറ്്കക്്ട്്ായിപശ്മിക്്്കപ്്
ൾദ്രബലകപ്്ടര്ത്അതികോര്കണ്്ിയം്....

പെവറ്ിജസ്
ഔട്്്പലറ്്്കള്്
പ്ട്്ണം:
ഉമ്്ന്്ചാണ്്ി
തിര്വനത്്പ്രം:കൊകോണ
ഹവറസ്പടര്ന്്സാൈചരയ്
ത്്ിൽ്്കബവറ്ിജസ്കൊര്്പ്്
കറഷക്്്യം്കസയ്്മര്്കഫഡി
ക്്്യം്മദയ്ഔട്്്കലറ്്്കൾ്്പ്
ട്്ണകമന്്്മ്ൻ്്മ്ഖയ്മപത്്്ിഉമ്്
ൻ്്ചാണ്്ി.ഇത്ഉൾ്്കപ്്കടഏ
ഴിനനിര്്കദശങ്്ൾ്്മ്ഖയ്മപത്്്ി
ക്്്നൽകിയകത്്ില്ണ്്്.
കൊഴിൽ്്നഷ്്ം,വയ്ാപാരരം
ഗക്ത്മാദ്്്യം,കാര്്ഷികഉ
തപ്ങ്്ള്കടവിലയിടിവ്ത്ട
ങ്്ിയവയ്കടസാൈചരയ്ത്്ി
ൽ്്ബാങ്്്കള്കടയം്സൈക
രണസ്്ാപനങ്്ളികലയം്ക
ടങ്്ൾ്്ക്്്ഒര്വര്്ഷക്ത്
യ്ക്്്കോറകട്്റിയംനൽക
ണം. അടിയത്്രമായിമ്ഖയ്മ
പത്്്ിബാങ്്്കള്കടകോഗം
വിളിച്്്ജപത്ിനടപടികൾ്്നി
ര്്ത്്ിവയപ്്്ിക്്ണം.സൈക
രണബാങ്്്കൾ്്ക്്്ഇതിന്
ള്്നിര്്കദശംനൽകണം.
വീട്കളിലം്ആശ്പപത്ിക
ളിലം്നിരീക്്ണത്്ിൽ്്കഴി
യ്ന്്വരിൽ്്സാമ്്ത്്ികസ
ൈായംആവശയ്മ്ള്്ക്ടം്ബ
ങ്്ൾ്്ക്്്സൈായംനലക്്ന്്
തിന്കവണ്്നിര്്കദശംജില്്ാ
കലകറ്്്ര്്മാര്്ക്്്നൽകണം.
കക്്മനിധികപൻ്്ഷന്കളം്
സാമ്ൈയ്കക്്മകപൻ്്ഷന്ക
ള്കടയം്ക്ടിശികസൈിതം
അടിയത്്രമായിവിതരണം
കചയ്്ണം.ഇറാനില്ള്്മത്്്യ
കത്്ഴിലാളികൾ്്ഉൾ്്കപ്്കട
വികദശരാജയ്ങ്്ളിൽ്്ക്ട്ങ്്ി
ക്്ിടക്്്ന്്എല്്ാവകരയം്തി
രിച്്്കൊണ്്്വരാൻകകപദ്്്സ
രക്്ാരികോട്ആവശയ്കപ്്ട്്്സ
തവ്രനടപടികൾ്്സവ്ീകരിക്്
ണംഎന്്ത്ൾപ്്കടയ്ള്്ആ
വശയ്ങ്്ളാണ്ഉമ്്ൻ്്ചാണ്്ിക
ത്്ില്കടആവശയ്കപ്്ട്ന്്ത.്

കെഎസആ്ർടിസിയുകട
വരുമാനംപകുതിയായി
കൊഴികക്്ട:്കകാകോണഭീതിയിൽ്്
യാപത്ക്്ാര്കടഎണ്്ംഗണയ്മായിക്
റഞ്്തിനാൽഒകട്്കറകഷഡയ്്ള്കൾ്്
കവട്്ിക്്്റക്്ാൻ്്കകഎസആ്രടിസി
നിര്്ബന്്ിതമാവ്കയാകണന്്്ഗതാ
ഗതവക്പ്്്മപത്്്ിഎ.കക.ശശീപദ്്്ൻ്്.
പലറ്ട്്്കളികലക്്്ംയാപത്ക്്ാര്്
ഇല്്ാത്്അവസ്്യാണ.്ഇത്കകഎ

സആ്രടിസിയ്കടസാമ്്ത്്ികപപ്തി
സന്്ിര്ക്്മാക്്ി.10ലക്്കത്്ളം
യാപത്ക്്ാര്കടക്റവ്ണ്്ായി.കൊഴി
കക്്ട്മാപത്ം300ഓളംകഷഡയ്്ള്ക
ളാണ്കവട്്ിച്്്ര്ക്്ിയത.്ഏകതങ്്ി
ലം്റ്ട്്്കളികലക്്്യാപത്ക്്ാര്്ഉകണ്്
ങ്്ിൽ്്അത്്രംകഷഡയ്്ള്കൾ്്കവട്്ി
ക്്്റയക്്്ില്്.സവ്കാരയ്ബസ്സര്്വീ

സം്സമാനപപ്തിസന്്ിയിലായതി
നാൽ്്നിക്തിഅടയക്്്ാന്ള്്തീയ
തിനീ ട്്ിനൽ്്ക്ന്്കാരയ്ംമ്ഖയ്മപത്്്ി
യ്മായിചര്്ച്്കചയത്്തീര്മാനി
ക്്്ം.
ഈമാസം10ന്5.62കൊടിര്പവ
ര്മാനംഉണ്്ായിര്ന്്ിടത്്്ഇന്്കല
കകവലം2.83കൊടിയായിച്ര്ങ്്ി.

ശരാശരിഒര്കികോമീറ്്റിൽ്്ഒൻ്്പ
ത്ര്പയ്കടനഷ്്മാണ്ഈദിവസ
ങ്്ളിൽ്്കനരിട്ന്്ത.്പത്്ാംതീയതി
ഒര്കികോമീറ്്റിന്ശരാശരി38ര്പ
ലഭിച്്ിര്ന്്ിടത്്്കൊട്്ട്ത്്ദിവസം
ഇത്27.42ര്പയായിക്റഞ്്്-മ
പത്്്ിക്ട്്ികച്്ര്്ത്്്.

തിര്വനത്്പ്രം:കൊവിഡ്19
ബാധയ്കടപശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്
കൊലീസ്ഇകതവകരഹകകൊണ്്
നടപടികൾ്്സംസ്്ാനകൊലീസ്
കമധാവികോകന്ാഥ്കബൈറ്വില
യിര്ത്്ി.ജില്്ാകൊലീസ്കമധാ
വിമാര്്ഉൾ്്കപ്്കടയ്ള്്മ്തിര്്ന്്
ഉകദ്ോഗസ്്ര്മായിവീഡികോ
കൊണ്്ഫറൻ്്സില്കടആയിര്
ന്്്ചരച്്.
സംസ്്ാനകത്്വിവിധവിമാന
ത്്ാവളങ്്ളിൽ്്നടന്്്വര്ന്്പ
രികോധനകള്കടവിവരംഅതി
ക്്്ച്മതലയ്ള്്ഡിഐജിഅ
ന്പ്ക്ര്വിളകോണ്്വിശദീകരി
ച്്്.എല്്ാജില്്ാകൊലീസ്കമധാവി
മാരം്തങ്്ള്കടഅധികാരപരി
ധി യികലപപ്വര്്ത്്നങ്്ൾ്്ഡിജി
പികയധരിപ്്ിച്്്.എല്്ാപരികോധ
നാകകപദ്്്ങ്്ളിലം്ആവശയ്ത്്ിന്
കൊലീസ്ഉകദ്ോഗസ്്കരനികോ
ഗിക്്ാനം്അവര്്ക്്്മാസക്്്്കൾ്്
ഉൾ്്കപ്്കടയ്ള്്മ്ൻ്്കര്തൽ്്സം
വിധാനങ്്ൾ്്ലഭയ് മാക്്ാനം്ഡിജി
പിനിര്്കദശിച്്്.
വികോദസഞ്്ാരകകപദ്്്ങ്്ളി
ലം്മറ്നാടൻ്്കൊഴിലാളികൾ്്ക്
ട്്മായിതാമസിക്്്ന്്സ്്ലങ്്ളി
ലം്പപ്കത്യകനിരീക്്ണവം്കോ
ധവതക്രണവം്നടത്്്ം.

വികേശികകോട്ള്്
മകോഭാവത്്ിൽ്്മാറ്്ം
കവണം:കടകംപള്്ി
തിര്വനത്്പ്രം:കൊകോണഹവറ
സ്ബാധയ്കടപശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്വി
കദശവികോദസഞ്്ാരികകോട്ള്്മ
കോഭാവത്്ിൽ്്മാറ്്ംഉണ്്ാകണകമ
ന്്്മപത്്്ികടകംപള്്ിസ്കരപദ്്്ൻ്്.അ
വര്്നമ്്്കടഅതിഥികളാണ.്കോഗം
പരത്്ാൻ്വന്്വരാണ്എന്്നിലയി
ൽ്്കാണര്ത.്പപ്ധാനവികോദസ
ഞ്്ാരകകപദ്്്മായവര്്ക്്ലയിൽ്്ഇറ്്ലി
യിൽ്്നികന്്ത്്ിയപതിവ്സദ്്ര്്ശ
കന്കൊകോണബാധസ്്ിരീകരിച്്
സാൈചരയ്ത്്ിൽ്്വിളിച്്്കചര്്ത്്അ
വകോകനകോഗത്്ിന്കശഷംസം
സാരിക്്്കയായിര്ന്്്അകദ്്ൈം.

15,000 കൊടിര്പവര്മാനംകനടി
ത്്ര്ന്്ട്റിസംകമഖലയിൽ്്15ല
ക്്ത്്ികലകറകപര്്കൊഴികലട്ക്്്
ന്്്.രണ്്്പപ്ളയത്്ിന്കശഷമ്ണ്്ാ
യതകര്്ച്്യിൽ്്നിന്്്ആറ്മാസമാ
യിട്റിസംകമഖലകരകയറ്കയാണ.്
വികദശത്്്നികന്്ത്്ിയവരിൽ്്കൊ
കോണസ്്ിരീകരിക്്കപ്്ട്്21കപരിൽ്്
രണ്്്കപര്്മാപത്മാണ്വികദശപൗര
ന്്ാര.
കൊകോണസ്്ിരീകരിക്്കപ്്ട്്ഇ
റ്്ാലിയൻ്്പൗരന്മായിബന്്കപ്്ട്്
103കപര്കടയം്സാംപിള്കൾ്്പരി
കോധിക്്ണം.30കപര്കടസാംപിള്

കൾ്്ഇതിനകംപരികോധനയക്്്്അ
യച്്ിട്്്ണ്്്.ക്ട്തൽ്്ആകോഗയ്പപ്വ
ര്്ത്്കകരസിഎച്്്സിയിൽ്്നികോഗി
ക്്ണം.ആവശയ്കമങ്്ിൽകോഗബാധി
തകരമാറ്്ിപ്്ാര്്പ്്ിക്്ാൻവര്്ക്്ലഎ
സആ്ര്്ആശ്പപത്ിശ്ചീകരിച്്്സ
ജ്്മാക്്ണം-മപത്്്ിനിര്്കദശിച്്്.
വികദശികൾ്്വളകരകയകറയ്ള്്പപ്
കദശമായതിനാൽ്്വാര്്ഡ്കൗണ്്സി
ലര്്മാര്്മ്ൻ്്ഹകകയട്ത്്്നിരീക്്
ണനടപടികൾ്്സവ്ീകരിക്്ണം.ഐ
കോകലഷനിൽ്്ഉള്്വര്്ക്്്ഭക്്ണം
ഉൾ്്കപ്്കടയ്ള്്സൗകരയ്ങ്്ൾ്്ഒര്
ക്്ണം.അത്കചയ്്്ന്്വര്്ആവശയ്
മായപപ്തികോധമ്ൻ്്കര്തൽ്്നടപ
ടികൾ്്സവ്ീകരിക്്ണം-മപത്്്ിച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ി.
ഐകോകലഷനില്ള്്വര്കടമാന
സികാകോഗയ്മ്ൾ്്കപ്്കടനിരീക്്ിക്്ാ
ൻജില്്ാതലത്്ിൽ്്15ടീംപപ്വര്്ത്്ി
ച്്്വര്ന്്തായികലകറ്്്ര്്കക.കോ
പാലക്ഷണ്ൻ്്അറിയിച്്്.വര്്ക്്ല
മ്നിസിപ്്ൽ്്ൈാളിൽ്്കചര്്ന്്കോഗ
ത്്ിൽ്്വി.കോയ്എംഎൽ്്എ,മ്നി
സിപ്്ൽ്്കചയര്്കപഴസ്ണ്്ബിന്്്ൈ
രിദാസ,്കൗണ്്സിൽ്്അംഗങ്്ൾ്്,വി
വിധവക്പ്്്ഉകദ്യാഗസ്്ര്്ത്ടങ്്ിയ
വര്്സംബന്്ിച്്്.

ലോകം കാത്്ിരിക്്്ന്്്, 
ആ പരീക്്ണം യഎ്സിൽ 

വരക്്ലയിൽഅവകോകനകോഗം

പൊലീസിപ്്്
മ്ന്്കര്തൽ്്
ഡിജിപി
വിലയിര്ത്്ി

ഇനിനമ്്്ടെലക്്്യം
ബര്േക്്്ദടെയിന്്
ഹവറസ്വയ്ാപനത്്ിക്്്സാധയ്തയം്കവഗവം്
ഗണയ്മായിക്റയക്്്്ന്്തിന്ള്്മാര
ഗമാണ്കപ്ബക്്്ദകചയിൻപദ്്തി.
സര്്ക്്ാര്്-അരധസര്്ക്്ാര്്ഓഫി
സ്കൾ്്,കൊത്കമഖലാസ്്ാപനങ്്
ൾ്്,ബാങ്്്കൾ്്കചകയ്്ണ്്കാരയ്ങ്്ൾ്്:
സ്്ാപനത്്ികലക്്്ജീവനക്്ാരം്
കൊത്ജനങ്്ളം്പപ്കവശിക്്്ന്്ക
വാടത്്ിന്മ്ന്്ിൽൈാൻഡ്സാനി
ഹറ്്സകോൈാൻ്്ഡ്വാഷ്കോകപ്്ഉ
പകോഗിച്്്കഴ്ക്ന്്തിനായ്ള്്സൗ

കരയ്ംഒര്ക്്്ക.
കറസിഡൻ്്ഷയ്ൽ്്അകോസികയഷ
ന്കളം്ഫ്്ാറ്്്കളം്കികോസ്ക്കൾ്്
സ്്ാപിച്്്വീട്കളികലക്്്ംഫ്്ാറ്്്കളി
കലക്്്ംപപ്കവശിക്്്ന്്വര്കടഹവറ
സ്മ്ക്്ിഉറപ്്്വര്ത്്്ക.
ബസ്കറ്്്്പ്്്കൾ്്,മാര്്ക്്റ്്്എന്്ീ
കൊത്ഇടങ്്ളിൽ്്കോപ്്്ഉപകോഗി
ച്്്ഹകകഴ്ക്ന്്തിന്ള്്സൗകരയ്ം
ഒര്ക്്്ക.രണ്്ാഴച്ക്്ാലംയ്വജന
സംഘടനകളം്സന്്ദ്്സംഘടനക
ളം്ഇത്ഏകറ്്ട്ക്്്ക.

കൈവിടാതിരിക്്ാം... കൈ ൈഴക്.്..

ഓൾഗക്രികെരക്്

കൊരോണഭീഷണികെത്ടർന്്്രേരളത്്ികെആേമാനകൊഴിൽരമഖെയം്സത്ംഭിച്്രൊകടസവ്ന്്ംനാട്േളിരെക്്്മടങ്്ാൻകര്ടയൻ്ോത്്ിരിക്്്ന്്ഇതരസംസ്്ാനക്്ാർ.
എറണാക്ളംസൗത്്്കറയൽ്രേരറ്്്്ഷനിൽനിന്്്ള്്ദ്ശയ്ം. മന്കഷല്്ി

കൊച്്ി:കൊവിഡ്19ക്്്പ
ശ്്ാത്്ലത്്ിൽമ്ൻകര്ത
ൽനടപടികൾഊര്്ജിതമാ
ക്്ികകരളഹൈകക്്ടതി.
കോഗപപ്തികോധനടപടികള്
കടഭാഗമായികര്്ശനനിയ
പത്്്ണങ്്ളാണ്ഹൈകക്്ട
തിയിൽഏര്്കപ്്ട്ത്്ിയത.്
അദാലത്്്കൾ രണ്്ാഴച്നി
രത്്ിവയക്്്ാൻചീഫ്ജസ്്്്ി
സ്മണിക്മാരനിരകദ്്ശിച്്്.
കൊടതിമ്റിയിൽകകസ്
മായിബന്്മ്ള്്വകരമാപത്
കമപപ്കവശിപ്്ിക്്്.കകസ്റി
കപ്്ര്്ട്്്കചയ്്ാൻകൊടതിയി
കലത്്്ന്്മാധയ്മപപ്വര്്ത്്
കരം്നിബന്്നകൾപാലി
ക്്ണം.അവരക്്്ഐഡികാ
രഡ്മായിഎത്്ാം.കൊടതി
യികലക്്്ള്്എല്്ാകഗറ്്ിലം്
കതരമൽസക്ാനിങ്നിരബ
ന്്മാക്്ി.പപ്കവശനംഒര്
കഗറ്്ില്കടമാപത്മാക്്്ം.

ഹൈകക്്ടതിയിൽ
നിയനത്്്ണം

രോഹിത്ദത്്



വിപോഗം

രങ്്രൻ
മാതാപ്്്ഴ: കചനക്്ല
ങ്്ാടി കാളാടൻ ശങ്്ര
ൻ(87)അത്്രിച്്്.ഭാരയ്
:ലക്്്മി.മക്്ൾ:ഷാജി
ജോഹൻ,മഷജ,്ജീജ.
മര്മക്്ൾ: നപ്ീത,ജിജി
ത,ജജയഷ.്

രാന്്
ഒളവണ്്:കൊഴക്്ാട്്്താ
ഴം ചക്്ിക്്്ളങ്്ര സ
തയ്ജേവകന്്്ഭാരയ്ശാത്്
(60) അത്്രിച്്്. സം
സക്ാരം നടത്്ി. മക്്
ൾ:റിനീഷ,്റിജീഷ.്മര്മ
ക്്ൾ:വിജിത,ഗംഗ.

ക്ഞ്്ിക്്ണ്്ൻനായർ
ജപരാനമ്്്: പാജലരിയി
കല പഴയകാല ജൊ
ൺ്്നഗ്സ് നപ്വർ്്ത്്കൻ്്
പടിഞ്്ാറച്്ാലിൽ്് ക്
ഞ്്ിക്്ണ്്ൻ്് നായർ്്
(90)അത്്രിച്്്.ഭാരയ്:പ
ജരതയായഅമ്്ാള്അ
മ്്.മകൾ്്:തങ്്മണി.മര്
മകൻ്്:സതയ്നാഥൻ്്മാ
സ്്്്ർ്്. സജോേരങ്്ൾ്്:
പി.സി. ക്ഞ്്ിരാമൻ്്
നായർ്്,മാധവിഅമ്്,പ
ജരതനായ ജോപാലൻ്്
നായർ്്.

നര്ീധരൻ
അരിമ്്്ർ:എറവ് കപ്്
ൽപള്്ിക്്് വടക്്് വട
ജക്്ടത്്്നശ്ീധരൻ(81)
അത്്രിച്്്.ഭാരയ്:ചനന്്്ി
ക. മക്്ൾ: മജോജ,് സ
തീഷ്ബാബ,്ശാലിനി.
മര്മക്്ൾ:നശ്ീജേവി,ജാ
ൻസി,ഹരിോസ.്

ആന്്്്
മാള: കൊമ്്ത്്്കടവ്
സവ്ജേശിജമയക്്്ാട്്്പറ
മ്്ിൽആന്്്്(53)ഷാർ
ജയിൽഅത്്രിച്്്.സം
സക്ാരംപിന്്ീട.് ഭാരയ്:
ഗാനി. മക്്ൾ: അനീമ,
അൽന.

സിദ്്ിഖ്
മാള:അഷ്്മിച്്ിറ മാജര
ക്്ാട് മഞ്്ളിവളപ്്ിൽ്്
പജരതനായ മ്ഹമ്്േി
കന്്്മകൻ്്സിദ്്ിഖ്(78)
അത്്രിച്്്.മക്്ൾ്്:ശമീ
ർ്്,ശമീന.മര്മക്്ൾ്്:കറ
ജീഷ,ഷാഹിലാൻ്്.

ആർ.സ്ധാകരൻ
ചപ്്ാത്്്,വിഴിഞ്്ം:ജവ
ങ്്കോറ്്എസ്പിസേ
നത്്ിൽആർ.സ്ധാക
രൻ(പങ്്ിപ്്ിള്്-62)അ
ത്്രിച്്്.1980കളിൽച
പ്്ാത്്്നവഭാവനആർ
ടസ്് ആൻഡ് സജ്ോർ
ടസ്് ക്്ബ്്ികന്്് ആഭിമ്
ഖയ്ത്്ിൽനടത്്ിയ"ആ
ട്്ക്്ളം' എന്് നാടക
ത്്ിൽ "പങ്്ിപിള്്'എ
ന്്കഥാപാനത്കത്്അ
നശവ്രമാക്്ിയിര്ന്്്.
ഈജപരിലാണ്പിന്്ീട്
നാട്്ിൽഅറിയകപ്്ട്്ിര്
ന്്ത.്അമചവ്ർനാടകരം
ഗത്്്പലനാടകനര്്പ്്്
കളിൽ നപ്വർത്്ിച്്ിര്
ന്്്. ചപ്്ാത്്് ശാത്്ി
നഗ്ാംസന്്ദ്്സംഘടന
സ്്ാപകഅംഗം,സിപി
ഐ മരപ്്ാലം നബ്ാച്്്
കമ്്ിറ്്ിഅംഗം,കരിച്്ൽ
-ക്ഴിവിള കോമസ
റ്്ിഅംഗംഎന്്ീനിലക
ളിൽ ജസവനം അന്
ഷഠ്ിച്്് വരികയായിര്
ന്്്.സംസക്ാരംഇന്്്ഉ
ച്്യക്്്്12ന്വീട്്്വളപ്്ി
ൽ.ഭാരയ്:ഇ.നപ്സന്്ക്
മാരി. മക്്ൾ: പി. സീമ,
എസ.്പി.മ്ജകഷ്വല്്്യ
ക്്ാടൻ(സിനിമ-സീരി
യൽനടൻ,ബംഗള്ര)്.
മര്മക്്ൾ:സീമജയക്
മാർ,േിവയ്മ്ജകഷ.്

ചാതക്്ജചറിയാൻ
തിര്വല്്: ക്റ്്്ർ കത
ജങ്്ലി ജോത്്ടത്്്
(പാപ്്നാജവലി) ചാ
ജ്ക് കചറിയാൻ (രാ
ജ-്70)അത്്രിച്്്.സം
സക്ാരംഇന്്്ഉച്്യക്്്്
2ന്തിര്മ്ലപ്രംബഥ
നിമാർജ്ത്മ്്ാപള്്ി
കസമിജത്്രിയിൽ. ഭാ
രയ്: മണ്്ിൽ ക്ടം്ബാം
ഗംഅന്്മ്്.മക്്ൾ:ജോ
നച്്ൻ, ബാബ,് ബിൻ
സി,ബിന,്ബിജ.്മര്മ
ക്്ൾ: ജിൻസി, ആൻ
സി,ആൻസി, വിപിന,
പജരതനായജോനച്്ൻ.

ജബന്്ി
ജൊതമംഗലം: മപ
ജങ്്ട്്്ർകചട്്ിയാംക്ടി
യിൽ ക്രയ്ാജ്ക്സി
കന്്്(ക്രയ്ാച്്ൻ)മകൻ
കബന്്ി(64)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരം ഇന്്് ഉച്്
യക്്്് 2.30ന് ആരംഭിച്്്
ജോത്്ാനിക്്ാട് ഉമ്്ി
ണിക്്്ന്്്കസന്്്്ജമരീ
സ്ഓർത്്ജോകസ്്പ
ള്്ിയിൽ.മക്്ൾ:ഹാരി
(എംഎജൊകളജ)്,ഹാ
ർഡി (നയ്്സിലാൻഡ)്.
മര്മക്്ൾ: വിനീത,എ
ലിസബത്്്.

ഷീേ
അങ്്മാലി: ചമ്്ന്്്ർ
കാച്്പ്്ിള്്ി ചാക്്്വി
കന്്് മകൾ ഷീജ (ജന്ത
സയ്-55)അത്്രിച്്്.സം
സക്ാരം നടത്്ി. പജര
തഅവിവാഹിതയാണ.്
സജോേരങ്്ൾ: എൽ
സി,ആഗസത്ി,പൗജോ
സ,്സിസ്്്്ർലളിതസിഎ
സഎ്ൻ (ആസ്്ാം),സി
സ്്്്ർ സമർപ്്ിത (ജർമ്്
നി),വർഗീസ.്

എം.ജക.നാഗലക്്്മി
ജബപ്്്ർ,നട്വട്്ം:അ
ങ്്ാടിപ്്്റംപരവത്്്മ
ഠത്്ിൽപജരതനായറി
ട്്. കഡപയ്്ട്്ി കലകറ്്്ർ
എ. സ്നബ്ഹ്്ണയ്യ്്ര്
കട ഭാരയ് മ്ത്വറ മഠ
ത്്ിൽഎം.കക.നാഗല
ക്്്മി (85)ജബപ്്്ർന
ട്വട്്ംതട്്ാടത്്്ംകാവ്
സക്്ളിനട്ത്്്ള്്മക
കന്്് വസതിയായ "ല
ക്്്മി'യിൽഅത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനടത്്ി.മ
ക്്ൾ:പജരതനായഎ.
എസ.് അനത്്രാമൻ,
എ.എസ.് രാമചനന്്്ൻ
(റിട്്. മാകനജർ, കർ
ണ്്ാടകബാങ്്്),എ.എ
സ.് ക്ഷണ്മ്ർത്്ി
(കൊടക് മഹീനന്്് ബാ
ങ്്്). മര്മക്്ൾ: ഉഷ
(കഫഡറൽ ബാങ്്്), ല
ക്്്മീ,രാധിക.

ഗീേനാരായണൻ
ജൊഴിജക്്ട:്ചാലപ്്്റം
ഗവൺകമന്്്് ഗണപത്
ജഗൾസ് ഹയർ കസക്്
ൻഡറിസക്്ൾജോഡി
ൽ "നപ്ശാത്്ി'യികല പ
ജരതനായഎ.ആർ.നാ
രായണകന്്്(ഓർഗജോ
ൺ)ഭാരയ്ഗീതനാരായ
ണൻ (68) അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനടത്്ി.മ
ക്്ൾ:രാമസവ്ാമി(ദ്ബാ
യ)്,സ്രയ്നാരായണൻ
(ദ്ബായ)്.മര്മക്്ൾ:ക
വിത രാമസവ്ാമി, ഗായ
നത്ീസ്രയ്നാരായണൻ.

തമരിക്്്ട്്ി
ഓതറ: ക്ന്്്തറയിൽ
ജോമസ്ജോണികന്്്ഭാ
രയ് ജമരിക്്്ട്്ി (72)അ
ത്്രിച്്്.പജരതക്റിയ
ന്്്ർവടജക്്മണ്്ിൽക്
ടം്ബാംഗമാണ.്

രാധ
കനല്്ിജ്ക്ട്:കാട്്്ക്ള
ങ്്രകൊളങ്്രമീത്്ൽ
രാധ (75) അത്്രിച്്്.
സംസ്കാരംനടത്്ി.ഭർ
ത്്ാവ്:പജരതനായടി. 
ഗംഗാധരൻ.മക്്ൾ:ഗി
രിജ,ഗിരീഷ്ക്മാർ,നശ്ീ
ജ,സതീഷ്ക്മാർ,പജര
തയായഗീത.മര്മക്്ൾ:
നശ്ീജ,ജോഷിത,നപ്േീപ്.

വി.ഇദ്്ിര
പരവ്ർ:ജൊട്്പ്്്റംകി
ഴക്്്ംകര വീട്്ിൽ നജട
ശകന്്് ഭാരയ്വി. ഇന്്ിര
(72)അത്്രിച്്്.

തവലായ്ധൻ
വടക്്ാജച്്രി:കതക്്്ം
കരപ്ന്്ംപറമ്്്ജൊള
നി അജ്ട്ക്്ിൽ ജവ
ലായ്ധൻ(93)അത്്രി
ച്്്. സംസക്ാരം ഇന്്്
രാവികല10ന്പ്ത്ജശ്്
രിപ്ണയ്തീരത്്്.ഭാരയ്:
പജരതയായപാറ.്മക്്
ൾ:കാർത്്്യായനി,തങ്്
മണി.മര്മക്്ൾ:പരമ,്
രാധാക്ഷണ്ൻ.

പി.ഡി.ല്തക്്സ്
തലവ്ർ:റിട്്.കോലീസ്
ഉജേ്ോഗസ്്ൻ പറങ്്ി
മാംമ്ട്്ിൽ പി.ഡി. ല്
ജ്ക്സ് (90) അത്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ലീലാമ്്.മക്്
ൾ:ഷാജില്ക്്്,ജസ്്്്സ്
ല്ക്്്,അന്്മ്്ല്ക്്്.മ
ര്മക്്ൾ:ബിന്്്ഉമ്്ൻ,
ജ്ബി,പി.എം.രാജൻ.

ജക.ജക.തേവൻമാസ്്്്ർ
ക്ന്്ംക്ളം:കൊവ്്ന്്്
ർജ്ല്ക്്്പച്്ായത്്്
മ്ൻ മവസ് നപ്സിഡ
ന്്്്ം, ജകരള സർവ്്ീസ്
കപൻഷജനഴസ്്യ്ണി
യൻഭാരവാഹിയ്മായി
ര്ന്്പ്ശപിള്്ിക്ഴ്
പ്്്ള്്ിയിൽകക.കക.ജേ
വൻമാസ്്്്ർ(82)അത്്
രിച്്്.സംസക്ാരംഇന്്്
രാവികല9.30ന്ജൊട്്പ്്
ടിവാതകശമ്ശാനത്്ി
ൽ.ഭാരയ്:തങ്്മണി.മക്്
ൾ:ഷീജ,ഷീന,അമ്്ിളി,
മഷജ.്

അന്്മ്്
അത്്ിക്്ാട:്ചാലയക്്്
ൽ പജരതനായ ചാക്്്
വികന്്് ഭാരയ് അന്്മ്്
(102) അത്്രിച്്്. മക്്
ൾ:അമ്്ിണി,മാത്്ിരി,
ഔജസഫ,് പജരതനായ
ജേവസി, കൊച്്്ജന്ത
സയ്, അൽജോൻസ. മ
ര്മക്്ൾ: പജരതനായ
ജോമസ,്ആന്്്ണി,ല്
സി, ജോസിലി, ഔജസ
ഫ,്ജോൺസൻ.

നര്ീകണഠ്ൻനായർ
കവള്്റട:പ്ളിയറത്്ല
വീട്്ിൽ്് നശ്ീകണഠ്ൻ്്നാ
യർ്്(85)അത്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:കക.ശാത്്ക്മാരി.

ലാലി
തിര്വല്്:വരിക്്ാട്പ്
ത്്ൻപറമ്്ിൽ ജോ
ണികന്്്ഭാരയ്ലാലി(51)
അത്്രിച്്്. സംസക്ാ
രം ഇന്്് രാവികല
10.30ന്വാരിക്്ാട്സി
എസ്ഐ പള്്ിയികല
ശ്നശ്്ഷയക്്്് ജശഷം
11ന് ക്റ്്പ്്്ഴ പള്്ി
കസമിജ്ത്രിയിൽ. പ
ജരതചിറയിൻകീഴ്പ്
ത്വൽക്ടം്ബാംഗമാ
ണ.് മക്്ൾ: ലിജ് പി. 
ജോൺ, മലജ് പി. 
ജോൺ,താരജോൺ.മ
ര്മകൾ:ജമഘലിജ.്

േങ്്മ്്
ജൊതമംഗലം: കചറ്വ
ട്്്ർ കചങ്്നാട്്് വീട്്ിൽ
മാജ്ക്തയ്കട (ക്
ഞ്്ാക്്്) ഭാരയ്തങ്്മ്്
(85) അത്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്ഉച്്യക്്്്
2ന് വീട്്്വളപ്്ിൽ. മക്്
ൾ: രമണി,കാർത്്ിക,
രവീനന്്്ൻ കചങ്്നാട്്്,
ശാത്്, ശാരേ. മര്മക്്
ൾ:തങ്്പ്്ൻ,രാജ,്സ്
ക,്രവി.

കൗസലയ്
മവപ്്ിൻ്്: കചറായി
ജോട്്ാപ്്ിള്്ിപജരതനാ
യ ജവലായ്ധനക്റ ഭാ
രയ്കൗസലയ്(93)അത്്
രിച്്്.മക്്ൾ്്:ശിവൻ്്,വ
ത്്ൻ്്,ഉണ്്ി,പജരതയാ
യമകരളി, നപ്ഭ, ജോ
ത്്,ശശീബ,രജനി.മര്
മക്്ൾ്്:ജലജ,നശ്ീജേവി,
ഷീല, പജരതനായ ജവ
ല,്അയ്്പ്്ൻ്്,വിശവ്ൻ്്,
ശശി, പജരതനായ ക്
ഞ്്്ജോൻ്്.

മ്ണ്്ൻ
വടക്്ാജച്്രി:പ്ന്്ംപ
റമ്്്പാലയക്്്ൽമ്ണ്്
ൻ(88)അത്്രിച്്്.സം
സക്ാരംഇന്്്രാവികല
10ന് പ്ത്ജശ്്രിപള്്ം
പ്ണയ്തീരത്്്. ഭാരയ്:
കാർത്്്യായനി.മക്്ൾ:
ജോഭന,അമ്്ിളി.മര്മ
കൻ:സ്ജരഷ.്

ലക്്്മി
അവിണിജശ്്രി:അമ്്ാ
ടി നഗറിൽ്് ത്മ്്യിൽ്്
കയ്ഷണ്കനഴ്ത്്ച്്കന്്്
ഭാരയ് ലക്്്മി (അമ്്ി
ണി-77)അത്്രിച്്്.സം
സ്കാരംഇന്്്രാവികല
9ന് പാറജമക്്ാവ് ശാ
ത്്ിഘട്്ിൽ്്.മക്്ൾ്്:ഇന്്ി
ര,ശശി,രാമചനന്്്ൻ്്(അ
വിണിജശ്്രി പച്്ായ
ത്്് അംഗം), സ്നിത,
ബാബ.്മര്മക്്ൾ്്:ചനന്്്
ൻ്്,മഷലജ,സായ,ന
ന്്ക്മാർ്്,കലൻ്്ജി.

രവീനദ്്്ൻ
ചാലക്്്ടി: ജമല്ർ വി
ഷ്ണ്പ്രം കിഴക്്്മ
ജശ്്രി ശങ്്്ണ്്ിയ്കട മ
കൻരവീനന്്്ൻ(71)അ
ത്്രിച്്്. പ്ലാനി വി
ഷ്ണ്പ്രം നശ്ീ ധർമ്്
ശാസത്മ്ൻരക്്ാധി
കാരിയം്,നട്സ്്്്്കമമ്്റ്
മായിര്ന്്്. സംസക്ാ
രംനടത്്ി.ഭാരയ്:തങ്്.മ
ക്്ൾ:സജ്ത്ഷ,് പജര
തയായസരിത.മര്മക
ൾ:നീത.്

സാറാമ്്
തിര്വല്്:രാമൻചിറത്
മ്്്ങ്്ൽവറ്ഗീസ് ജോ
ത്്കന്്് ഭാരയ് സാറാമ്്
(അമ്്ിണി-82)അത്്രി
ച്്്.സംസക്ാരം നാകള
രാവികല9.30ന്തിര്വ
ല്് കസന്്്് ജോൺസ്ക
ത്്ീനഡ്ൽകസമിജത്്രി
യിൽ.പജരത മല്്പ്്ള്്ി
കചങ്്ര്ർകൊച്്്വടവ
നക്ടം്ബാംഗമാണ.്മ
ക്്ൾ: ജോയി, ജോഭ,
ജോഫി, ജോളി. മര്മ
ക്്ൾ:ഷാൻലി, ജോളി,
രാജൻ,ജോസ.്

ക്ഞ്്മ്്
ഇളമാട:് ജവങ്്്ർ കട
മ്്ാട്്് തടത്്ിവിള പ്
ത്്ൻവീട്്ിൽപജരതനാ
യജോർജികന്്്ഭാരയ്ക്
ഞ്്മ്്(84)അത്്രിച്്്.
പജരതഓടനാവട്്ംചിറ
ജ്ക്ണത്്്ക്ടം്ബാം
ഗമാണ.്മക്്ൾ:ജോയി
ക്്്ട്്ി(ബംഗള്ര)്,ജോ
സമ്് ജബബി, ബാബ,്
ജന്ഗസി ജോൺ, ക്
ഞ്്്ജോൾ.മര്മക്്ൾ:
ലാലി(ബംഗള്ര)്,ജോ
ളമ്്, ജോൺ,മത്്ായി
ക്്്ട്്ി,പജരതനായജബ
ബിക്്്ട്്ി.

ലീലാമ്്
കൊട്്ാരക്്ര:പടിഞ്്ാ
ജറകത്്ര്വ് മകപ്്ൻ
പ്്ാമ്ട്്ിൽഎം.ക്ഞ്്ച്്
കന്്് ഭാരയ് ലീലാമ്് ക്
ഞ്്ച്്ൻ (64)അത്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംപിന്്ീട.്
പജരതനീജലശവ്രംആ
ല്വിള ക്ടം്ബാംഗമാ
ണ.് മക്്ൾ: സഞജ്യ്
ക്ഞ്്ച്്ൻ (യ്എസ)്,
സിമിഷിജ.്മര്മക്്ൾ:
സ്ജ (യ്എസ)്, ഷിജ്
ജോൺ (ഉേയാ കോ
മബൽസ)്.

തോർജ്തോര
പിറവം:പറയംതടത്്ി
ൽ (മലയിൽ) ജോർജ്
ജൊര(ക്ഞ്്്-58)അ
ത്്രിച്്്.പിറവംഎൻ
സിപി മണ്്ലംജനറ
ൽകസനക്ട്്റിആയിര്
ന്്്.സംസക്ാരംഇന്്്
രാവികല 11ന് പിറവം
രാജാധിരാജകസന്്്്ജമ
രീസ്യാജ്ക്ബായഓ
ർത്്ജോകസ്് നക്ിസ്
തയ്ൻസ്റിയാനിജൊ
ൺനഗ്ിജഗഷനികല ശ്
ന്ശ്ഷകൾക്്് ജശഷം
പിറവം വലിയപള്്ി
കസമിജ്ത്രിയിൽ. ഭാ
രയ്:പിറവംനാജരക്്ാട്്്
ക്ടം്ബാംഗംലിസി.മ
ക്്ൾ: ജിജോ, ലിജോ.
മര്മക്്ൾ:സ്മി, നപ്ി
ൻസി.

ജക.എസ.്തവലായ്ധൻ്്
മവപ്്ിൻ്്: മവേയ്്തി
ജോർ്്ഡ് മ്ൻ്് അംഗ
വം് ചീഫ് എൻ്്ജിനിയ
റ്മായഞാറക്്ൽ്്മക
ജോൻ്് വീട്്ിൽ്് കക.എ
സ.് ജവലായ്ധൻ്് (68)
അത്്രിച്്്.ഭാരയ്:ഉഷ.മ
ക്്ൾ്്:ആഭ(തജദ്്ശസവ്
യം ഭരണവക്പ്്് എ
ൻ്്ജിനീയർ്്),ആതിര.മ
ര്മകൻ്്:സ്ജിത് (ഇറി
ജഗഷൻ്്വക്പ്്്അസി.
എക്സി.എൻ്്ജിനിയർ്്,
പാലക്്ാട)്.

ജേ.എം.അബ്്്ൾസലാം
ജകാഴിജക്ാ്ട്: എം.കക.
ജോഡ് പടന്്പ്്ള്്ി ജറ
ഷൻ ജോപ്്് (എആർ
ഡി-62) ഉടമ കജ.എം.
അബ്്്ൾസലാം(72)അ
രീക്്ാട്നല്്ളംഎയ്പി
സക്്ളിന് പിൻവശമ്
ള്് "കജറിഷമ്' വസതി
യിൽഅത്്രിച്്്.ഭാരയ്:
കചറിയ ഒറ്്യിൽ അ
സമ്. മക്്ൾ: ഇംതിയാ
സ,്കജറീഷമ്(ഇര്വരം്
ദ്ബായ)്. മര്മക്്ൾ: മ
ൻസ്ർ, കസഹബ്. സ
ജോേരങ്്ൾ: കജ.എം.
അഹമ്്ദ്ജൊയ(കന്ോ
ഡയ്്സ് മർച്്ന്്്്), കജ.
എം.അബ്്്ൾറഷീദ്(ജറ
ഷൻജോപ്്്),വഹീേ,പ
ജരതനായ കജ.എം. ബ
ഷീർഅഹമ്്ദ.്

ഫാത്്ിമ
മജച്്രി:ജമലാക്്ംജൊ
ഴിക്്ാട്്്ക്ന്്് പജരത
നായആലങ്്ാടൻ്്അ
ബ്ബക്്റ്കടഭാരയ്ക്
മ്്ാളിഫാത്്ിമ(74)അ
ത്്രിച്്്.മക്്ൾ്്:ഇനബ്ാ
ഹിംക്ട്്ി(ജിദ്്),നജീബ്
(എഫഎ്സിടിമജച്്രി),
നൗഷാദ,്ഷംസാദ്ക്ട്്ി
ലങ്്ാടി,സബിത.മര്മ
ക്്ൾ്്: സൽ്്മ, ഹസീന,
ഹസീന, സലീം, കോ
യത്ീൻ്്.

ക്ട്്ൻ
കാഞ്്ാണി: ഈത്്ം
ക്ന്്ിൽ വലിയപറമ്്ി
ൽക്ട്്ൻ(87)അത്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംനടത്്ി.
ഭാരയ്:മാധവി.മക്്ൾ:ജ
യത്്ി,രജനി,ജവലായ്
ധൻക്ട്്ി,രാമന്ണ്്ി,ഉ
ണ്്ിക്ഷണ്ൻ,രാജ,്ഷ
ൺമ്ഖൻ. മര്മക്്ൾ:
ോജോേരൻ, പജരതനാ
യശശി,അജിത,ഷീജ,
ലതിക,നപ്ജീഷ.

ബാബ്
ത്റവ്ർ: ത്റവ്ർ തറ
യിൽബാബ്(59)അത്്
രിച്്്.ഭാരയ്:ഷീല.അമ്്:
കമലാക്്ി.മകൾ:അപ
ർണബാബ.്സജഹാേര
ങ്്ൾ: വി. ശശിധരൻ,
വി.സ്ക്മാരൻ,വി.നപ്
കാശൻ, വി. സിനിജമാ
ൾ, വി.മശലജ.

എം.േി.ബിജ്
കകാച്്ി:പള്്്ര്ത്്ികാ
ച്്ന ജഗാപിയ്കടയം്
പജരതനായ ജഗാപിയ്
കടയം് മകൻ്് എം.ജി.
ബിജ് (39)അത്്രിച്്്.
സംസക്ാരംഇന്്്രാവി
കല 10ന് പള്്്ര്ത്്ി
കപാത്ശമ്ശാനത്്ിൽ്്. ക്ട്്ൻ്്

മവപ്്ിൻ്്: കചറായി ക
ര്ത്്ലപ്ത്ജവലിക്ട്്
ൻ്് (59)അത്്രിച്്്. ഭാ
രയ്: അംബിക. മക്്ൾ്്:
അപ്്്,നശ്ീക്്്ട്്ി,മര്മക
ൻ്്:അഭി.

തേവ്
തലജശരി:കോന്്്യംക്
ണ്്്ചിറവാഴയിൽക്രാ
ച്്ി ഹൗസിൽ ജേവ്
(72)അത്്രിച്്്.ഭർത്്ാ
വ:്പജരതനായക്മാര
ൻ. മക്്ൾ: ജന്പമലത,
സ്ജരഷ്ബാബ,്മഹിജ.
മര്മക്്ൾ:ോജോേരൻ,
വിനിജ,സ്ജരഷ.്

അംബികയമ്്
കവള്്ിമൺ: നശ്ീനിലയ
ത്്ിൽ ചനന്്്ജശഖരൻ
പിള്്യ്കട ഭാരയ് അം
ബികയമ്്(73)അത്്രി
ച്്്. മക്്ൾ:ബിന്്്, നശ്ീ
ക്മാർ,ബീനാക്മാരി.മ
ര്മക്്ൾ: ജയജേവൻ,
വിജി,സ്നിൽേത്്്.

എ.സലാഹ്ദ്്ീൻ
കടയക്്്ൽ:ത്ടയന്്്ർ
അജിനാ മൻസിലിൽ
എ. സലാഹ്േീൻ (58)
അത്്രിച്്്.ഭാരയ്:ഷാനി
ഫാബീവി.മക്്ൾ:അജി
ന, അനസ.് മര്മകൻ:
ഷാജി(ദ്ബായ)്.

ഭാർഗവൻ
ത്ക്്ര്വ: റിട്്. കകഎ
സആ്ർടിസിഇൻസക്പ
ക്്ർകാഞ്്ാകവളികോ
ടിയിൽവീട്്ിൽ ഭാർഗവ
ൻ(77)അത്്രിച്്്.

അച്്്േൻനായർ
വടക്്ാജച്്രി:ജൊട്്പ്്്
റംപ്ളിയംജങ്്ട്്്അച്്്
തൻനായർ(88)അത്്
രിച്്്.ഭാരയ്:സരസവ്തി.മ
ക്്ൾ: രാജൻ, മണിക
ണഠ്ൻ, സ്നബ്മണയ്ൻ,
സതി.മര്മക്്ൾ:നാരാ
യണൻ,േീപ,അംമ്്ി.

ഫിലിപ്്്തേക്്ബ്
കൊല്്ം:കതജക്്വിളത്
മ്്മൺ താന്ജവലിൽ
ക്ടം്ബാംഗം കൊല്്ം
എകസ്ജ്ോർട്്് ഇൻ
സക്പക്്ൻ ഏജൻസി
റിട്്.കഡപയ്്ട്്ിഡയറകറ്്്
ർഫിലിപ്്്ജജക്്ബ്(81)
അത്്രിച്്്. ഭാരയ്: നിര
ണം മട്്യക്്്ൽ ക്ടം്
ബാംഗംഅന്്ാമ്്ഫിലി
പ്്്.മക്്ൾ:ജജക്്ബ്ഫി
ലിപ്്് (യ്എസ)്, മാതയ്്
ഫിലിപ്്്(കാനഡ),ജോ
മസ്ഫിലിപ്്്(യ്എസ)്.
മര്മക്്ൾ:മഞ്്്(യ്എ
സ)്,നിമ്്ി(കാനഡ),ചി
നത്(യ്എസ)്.

വാവാക്ഞ്്്
റാവ്ത്്ർ

ശ്രനാട:് കതജക്്മ്റി
ചരിഞ്്യ്്ത്്്പ്ത്്ൻ
വീട്്ിൽ വാവാ ക്ഞ്്്
റാവ്ത്്ർ(75)അത്്രി
ച്്്.കബറടക്്ംനടത്്ി.
ഭാരയ്: റഹ്്ാബീവി, മക്്
ൾ:ഷാനവാസ്,റ്ബീന,
റജീന,ഹസീന.മര്മക്്
ൾ:മഷല,അബ്്്ൾല
ത്്ീഫ,്എം.എസ.്ഷാജ
ഹാൻ,ബേറ്ദ്്ീൻ.

അലകസ്്തോമസ്
രാമമംഗലം:മല്്ജശ്്രിൽ്്
നട്വിലവീട്്ിൽ്്(മറ്്ത്്ി
ൽ്്) പജരതനായ ജതാമ
സികന്്്മകൻ്്അലകസ്്
ജതാമസ്(സണ്്ി-61)യ്
എസഎ്യിൽ്് അത്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ലീലാമ്്,എള
പ്്പാറജത്ാ്ട്്ത്്ിൽ്്
ജകാന്്ി. മകൻ്്: ആ
ൽ്്വിൻ്് അലകസ്് (യ്
എസഎ്).
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ആദിവാസിയ്വാവിന്്്നൊലോതകം;
അതന്േഷണംഊർജിതമാക്്ി
വടക്്ജച്്രി:ആേിവാസിയ്
വാവികന്്് കൊലപാതകത്്ി
ൽ കോലീസ് അജന്വഷണം
ഊർജിതമാക്്ി. മംഗലംഡാം
തളികകല്്്ജൊളനിയികലരാ
ജജോപാലികന്്്മകൻജോഹ
നകനയാണ്(28)വനത്്ിന്
ള്്ിൽ കൊല്്കപ്്ട്് നിലയിൽ
കകണ്്ത്്ിയത.് വനത്്ിൽ
ജതൻഎട്ക്്്ന്്ത്മായിബ
ന്്കപ്്ട്്്ഇര്വിഭാഗങ്്ൾത
മ്്ില്ള്്തർക്്മാണ്കൊല
പാതകത്്ിൽകലാശിച്്ത.്ക്
ച്്ിയാർപതിഅയ്്പ്്ൻപാടി
ഉൾവനത്്ിൽജോട്്ംകോഴി
ലാളികളാണ് ജോഹനകന്്് മ്
തജേഹംകണ്്ത.്
സംഭവ്മായി ബന്്കപ്്ട്്്

ആറ് ജപർകക്്തികര കോലീ
സ്കൊലക്്്റ്്ത്്ിന്ജകകസ
ട്ത്്ിട്്്ണ്്്.തളികകല്്്ജൊള

നിയികല ജവലായ്ധൻ, മക്്
ളായമബജ,്മസജ,്സ്
നി, മറ്്് ജൊളനിനിവാസിക
ളായസ്ജേവൻ,ക്ച്്ൻഎ
ന്്ിവർകക്്തികരയാണ് ജക
കസട്ത്്ിരിക്്്ന്്ത.് ജോഹ
നകനആനക്മിക്്്ന്്തിനികട
പര്ജക്്റ്് ജൊളനിവാസിശ
ശീനന്്്കന്്് കോഴിയ്കട അടി
സ്്ാനത്്ിലാണ് നപ്തികൾ
ക്്ായിഅജന്വഷണംനടത്്്
ന്്ത.്സംഭവത്്ിന്ജശഷംനപ്
തികകളല്്ാംഉൾകാട്്ിൽജോ
യിരക്്കപ്്ട്്ിരിക്്ാകമന്്ാണ്
കോലീസ്നിഗമനം.വനംവ
ക്പ്്ികന്്്സഹായജ്ത്ട്ക്
ടിയം്കാടികനക്റിച്്്വയ്ക്്
മായിഅറിയ്ന്്ആേിവാസി
കള്കടയം് സഹായജ്ത്കട
യാണ്അജന്വഷണംപ്ജോഗ
മിക്്്ന്്ത.്

ആലത്്്ർ ഡിമവഎ
സപ്ികക.എം. ജേവസയ്, മംഗ
ലംഡാംഎസഐ്നീൽകഹക്്
ർ കഫർണാണ്്സ്എന്്ിവര്
കടജനത്തവ്ത്്ിലാണ്അജന്വ
ഷണംനടക്്്ന്്ത.് ജോഹന
കന്്്മ്തജേഹംത്ശ്ർകമഡി
ക്്ൽജൊകളജ്ആശ്പനത്ിയി
ൽജോസ്്്്്ജോർട്്ംനടത്്ി.തല
യിൽകൊട്വാൾകൊണ്്്കവ
ട്്ിയതികനത്ടർന്്്ണ്്ായആ
ഴത്്ില്ള്്മ്റിവാണ്മരണ
കാരണം.ഇന്്്ഉച്്യക്്്്ഒര്മ
ണിജോട് ക്ടി ജൊളനിയി
കലത്്ിച്്മ്തജേഹംസംസക്
രിച്്്.കക.ഡി.നപ്ജസനൻഎം
എൽഎ,വണ്്ാഴിപച്്ായത്്്
നപ്സിഡന്്്്സ്മാവലി ജോഹ
ൻോസ് ത്ടങ്്ിയവർ ജൊള
നിയികലത്്ിമ്തജേഹത്്ിൽ
അത്്ിജോപചാരമർപ്്ിച്്്.

ബൈക്്േകടത്്ിൽേര്തക്്റ്്്
ചികിത്്യിലായിര്ന്്യ്വാവ്മരിച്്്
ക്ന്്ംക്ളം: കാറം്
മബക്്്ംക്ട്്ിയിടി
ച്്് ഗ്ര്തര പര്ജക്്
റ്്് ചികിത്്യിലായി
ര്ന്്യ്വാവ്മരിച്്്.
അക്്ിക്്ാവ് ലക്്ം
വീട്ജൊളനിയിൽപ
ജരതനായ കചമ്്ണ്്്
ർവീട്്ിൽജോഹനകന്്്
മകൻരാഹ്ൽ(കണ്്
ൻ-27) ആണ് മരിച്്
ത.്
ഞായറാഴച് രാവി

കലഒറ്്പ്്ിലാവ്പ്തി
യജച്്രിജക്്നത്ത്്ി
ന്സമീപമായിര്ന്്്
അപകടം. മബക്്ി
ൽ സച്്രിച്്ിര്ന്്
രാഹ്ൽ മകറ്്ര് വാ
ഹനകത്്മറികടക്്്
ന്്തിനിടയിൽഅമി
ത ജവഗത്്ിൽ വന്്
കാർഇടിക്്്കയായി
ര്ന്്്.
അരകക്്ട്്ിനം്കാ

ലിനം്ഗ്ര്തരമായി

പര്ജക്്റ്്യ്വാവി
കന കപര്മ്്ിലാവി
കലസവ്കാരയ്ആശ്
പനത്ിയിലം്പിന്്ീട്
ത്ശ്രികല സവ്കാ
രയ് ആശ്പനത്ിയി
ലം് എത്്ികച്്ങ്്ി
ലം്മരിക്്്കയായി
ര്ന്്്.അറിയകപ്്ട്
ന്്മലവാഴിയാട്്ം,മ
രംകൊട്്് കലാകാര
നായിര്ന്്്. അമ്്:
ശാത്്ി.

വാക്്്തർക്്ം;ഒരാൾക്തത്്റ്്്മരിച്്്,
നാല്തേർക്്്േരിക്്്

കര്നാഗപ്്ള്്ി: വാ
ക്്്തർക്്കത്് ത്ട
ർന്്്ഒരാൾക്ജത്്
റ്്്മരിച്്്.നാല്ജപർ
ക്്്പര്ജക്്റ്്്.
ചവറമ്ക്ന്്പ്രം

അമ്്ാച്്ൻ കാവിന്
സമീപം കചറ്ക്ളം
ജൊളനിയിൽ നി
സാർ(44)ആണ്മ
രിച്്ത.് നിസാറികന്്്
മക്്ളായ നിഷാദ്
(19), നബീൽ (15),
അയൽവാസികളായ
ഷാന് (30), ഷാന്
വികന്്് സജോേരൻ
ഷാജി (36)എന്്ിവ
ർക്്ാണ് പര്ജക്്റ്്
ത.്

പര്ജക്്റ്്വർതിര്
വനത്്പ്രം കമഡി
ക്്ൽ ജൊകളജ് ആ
ശ്പനത്ിയിൽ  ചികി
ത്്യിലാണ.് ഞായ
റാഴച്്്രാനത്ി10മണി
ജോകടയായിര്ന്്്

സംഭവം.നിസാറ്മാ
യി  സമീപവാസിക
ളായ ഷാന്വം് ഷാ
ജിയം്വാക്്്തർക്്
ത്്ിൽ ഏർകപ്്ട്ക
യം്നപ്ജൊപിതനാ
യനിസാർവീടിനക
ത്്്കയറിആയ്ധം
എട്ത്്്കൊണ്്്വ
ന്്് ഷാന്വികനയം്
ഷാജികയ ക്ത്്്ക
യായിര്ന്്്കവന്്്മാ
ണ.്

മകജയറ്്ത്്ിനി
കടനിസാറികന്്്മക
യിൽ ഉണ്്ായിര്ന്്
ആയ്ധംവാങ്്ിഷാ
ന്നിസാറികനതിരി
ച്്്ക്ത്്ി.രക്്ംവാ

ർന്്് ക്ഴഞ്്്വീണ
നിസാറികന ഓടിക്
ടിയനാട്്്കാർജില്്ാ
ആശ്പനത്ിയിൽ എ
ത്്ികച്്ങ്്ിലം് മരി
ക്്്കയായിര്ന്്്.ഷീ
ബയാണ് നിസാറി
കന്്്ഭാരയ്.
ജോസ്്്്്ജോർട്്ത്്ി

ന് ജശഷംമ്തജേഹം
ബന്്്ക്്ൾക്്് വിട്്്
നൽകി.നിസാറികന്്്
മരണവ്മായിബന്്
കപ്്ട്്്ജകസില്ൾകപ്്
ട്്്പര്ജക്്റ്്്ചികിത്്
യില്ള്് ഷാന,് ഷാ
ജിഎന്്ിവർകോലീ
സ്നിരീക്്ണത്്ിലാ
ണ.്
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മജച്്രി: സ്ഹ്ത്്്
ക്്ൾ്്ക്ക്പ്്ം ടർ്്ഫി
ൽ്് പന്്്കളിക്്്ക
യായിര്ന്് ജില്്ാ പ
ബ്്ിക്ജന്പാസികയ്്ട്്ർ്്
ക്ഴഞ്്്വീണ്മരി
ച്്്.മജച്്രിഅഡീഷ
ണൽ്് ജില്്ാ കസഷ
ൻ്്സ്ജൊടതി(മ്ന്്്)
പബ്്ിക്ജന്പാസികയ്്ട്്
ർ്്കവട്്ത്്്ർ്്കാരയ്വ

ട്്ംക്ജ്ട്ട്്്പാറക്്
ൽ്് കോയത്്ട്്ിമാൻ്്
ഹാജിയ്കടമകൻ്്അ
ഡവ്.കക.പി.അബ്്്ൾ
ഗഫ്ർ്് (51)ആണ്മ
രിച്്ത.് ഇത്്്യൻ്്നാ
ഷണൽ്് ലീഗ് സം
സ്്ാന നപ്വർ്്ത്്ക
സമിതിഅംഗമായിര്
ന്്്. ഞായറാഴച് രാ
നത്ിയായിര്ന്്്സംഭ

വം.മാതാവ:്ആയിഷ
പ്ളമണ്്. ഭാരയ്:സ
ലീന, മടക്ത്ടി
കൊളപ്്റമ്്്. മക്്
ൾ്്: യാസീൻ്്,സിമി
(ഇര്വരം് വിേയ്ാർ
ഥികൾ്്).സജോേര
ൻ്്:ജലീൽ്്.

നിസാര

രാഹ്ൽ
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കല്്മ്്ലം: കകഎ
സആ്ർടിസി സ്പ്്ർ
ഫാസ്്്്്ബസം്മാര്തി
കാറം് ക്ട്്ിയിടിച്്്
കാർഓടിച്്ിര്ന്്യാ
ൾമരിച്്്.എറണാക്
ളംകടവനത്്്പൗർണ
മിയിൽ നന്്ക്മാർ
(70, റിട്്. ജോയിന്്്്
ആർടിഒ)ആണ്മരി
ച്്ത.്
ജേശീയ പാതയിൽ

നാവായിക്്്ളം ഇര്
പകത്്ട്്ാംമമലിന്
സമീപം ഇന്്കല

മവകിട്്്നാലരജോ
കടയായിര്ന്്്അപ
കടം.

കൊല്്ംഭാഗജത്്
ക്്്ജോക്കയായിര്
ന്്ബസം്എതിർേി
ശയിൽനിന്്്ംവര്
കയായിര്ന്് കാറം്
തമ്്ിലാണ്ക്ട്്ിയിടി
ച്്ത.് ഇടിയ്കട ആ
ഘാതത്്ിൽകാറിന്
മ്ൻവശം തകർന്്്.
ഗ്ര്തരമായി പര്
ജക്്റ്്നന്്ക്മാർസം
ഭവസ്്ലത്്്വച്്്ത

കന്്മരിച്്്.
മ്തജേഹം പാരിപ്്

ള്്ി കമഡിക്്ൽജൊ

കളജ് ആശ്പനത്ി
ജോർച്്റിയിജലക്്്മാ
റ്്ി.
ഭാരയ്:ലീന.മക്്ൾ:
പാർവതി (കടകജ്ോ
പാർക്്്),അര്ൺക്
മാർ(കാനഡ).മര്മ
കൻ: സജിത്്് (കട
കജ്ോപാർക്്്).മ്ത
ജേഹംജോസ്്്്്ജോർട്്
ത്്ിന് ജശഷംഇന്്്
വീട്്്വളപ്്ിൽ സം
സക്രിക്്്ം. കല്്മ്്
ലംകോലീസ്ജകകസ
ട്ത്്്.

നന്്ക്മാര

അഡവ്.കെ.പി.
അബ്്്ൾഗഫ്ര്്
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സാരസുയതാരിഷുും
സാരസയ്താമത്രസായനം

ഓരമ്്ശക്്ിവരദ്്ിപ്്ിക്്്ന്്്
കട്്്ിേളിതലരഠനവവേല്്്യ
ങ്്ൾമാറന്്്്.

ഗര്ായത്്ിന് അനസ്രിച്്്
തടിയിലം് തക്്്ത്്ിലം്
വയ്തയ്ാസം വരത്്്ി ശരീരം
അഴകള്്്താക്്ിമാറ്്്ന്്്.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FOR SALE

പേ്ാവേറ്്് സ്്ാബക്ള
Sqft 65 രപ്യക്്്്

നകരളത്്ില
എവിഡെയം് എത്്ിച്്്

ഡൊടക്്്്ന്്്.
9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈജപജിൽ
പരസുയം
തചയുുാൻ

രനുുതുപുടുെ.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

അശവ്തി: മംരളേര്്മ്്ങ്്
ളില്് രതങ്്ട്ക്്്ം. ലാഭശത
മാനവയ്വസ്്േളില്്രങ്്്കച
രം്. ഗര്വ്ത്്ിയില്് നിഷേ്
ര്്ഷവരധിക്്്ം.

ഭരണി: മാതാരിതാക്്ള്
തട ആവശയ്ങ്്ൾ്് സാധിപ്്ി
ക്്്ം.ഗ്കഹാരേരണങ്്ൾ്്മാറ്്ിവാ
ങ്്്ം.സമ്്ാനരദ്്തിേളില്്വിജയി
ക്്്ം

ോര്്ത്്ിേ: അനാവശയ്മായ ആ
ധിഉകരക്്ിക്്ണം.നിസാരോരയ്ങ്്
ൾ്്ക്്്ക്ട്തല്് ഗര്യതന്ംകവണ്്ിവ
രം്.ശ്ഭേര്്മ്്ങ്്ളില്്നിന്്്ംരിന്്ാ
റ്േയാണ്നല്്ത.്

കരാഹിണി:ആഗര്ഹസാെലയ്ത്്ാ
ല്്ആത്്നിര്്വ്തിയ്ണ്്ാകം്.സജീ
വസാന്്ിധയ്ത്്ാല്്സര്്വോരയ്വിജ
യമ്ണ്്ാകം്.സന്്ിസംഭാഷണംവി
ജയിക്്്ം.

മേയിരം:ഗ്കഹാരേരണങ്്ൾ്്മാ
റ്്ിവാങ്്്ം. സന്്ിസംഭാഷണവശ
ലി ഗര്വര്്ത്്ന വിജയത്്ിന് വഴി
തയാര്ക്്്ം.

തിര്വാതിര:സന്്ാനസംരക്്ണ
ത്്ാല്്ആശവ്ാസംകതാന്്്ം.സര്്വ
ോരയ്വിജയമ്ണ്്ാകം്.വിവാദങ്്ളി
ല്്നിന്്്ംഒഴിഞ്്്മാറം്.

പ്ണര്്തം: ക്ടം്ബസകമതം പ്
ണയ്തീര്്ത്്-ഉല്്ാസയാഗത്പ്റതപ്്ടം്.
ഗ്കഹാരേരണങ്്ൾ്് മാറ്്ിവാങ്്്ം.
ഭ്മിഗേ്യവിഗേ്യങ്്ളില്് രണം മ്ട
ക്്്ം.

പ്യ്്ം:േഠിനഗര്യതന്ങ്്ൾ്്ക്്്സവ്
ലപ്്ംെലമ്ണ്്ാകം്.ആരാധനാലയ
ദര്്ശനം നടത്്ാനിടവരം്. സജീവ
സാന്്ിധയ്ത്്ാല്്സര്്വോരയ്വിജയ
മ്ണ്്ാകം്.

ആയിലയ്ം:മാനസിേവിഗഭ്ാന്്ിവര
ധിക്്്ം.വയ്വസ്്േൾ്്രാലിക്്ാന്്േ
ഠിനഗര്യതന്ംകവണ്്ിവരം്.ആത്്വി
ശവ്ാസംക്റയം്.ദ്രയാഗത്മാറ്്ിതവ
ക്്്ം.

മേം:ദമ്്തിേള്തടആഗര്ഹങ്്ൾ്്

രരിരണിക്്തപ്്ടം്. വിമര്്ശനങ്്ളി
ല്്നിന്്്ംക്റ്്വിമ്ക്്നാകം്.പ്തി
യ തതാഴിലിത്്്ആവശയ്ത്്ിനായി
ദ്രയാഗത്പ്റതപ്്ടം്.

പ്രം:സഹഗര്വര്്ത്്േതരസഹാ
യിക്്ാന്് നിര്്ബന്്ിതനാകം്. ആ
ത്്ാര്്ത്്മായ ഗര്വര്്ത്്നങ്്ളാല്്
സ്്ാനക്്യറ്്മ്ണ്്ാകം്.

ഉഗത്ം:കദവാലയദര്്ശനത്്ാല്്ആ
ശവ്ാസമ്ണ്്ാകം്.ആഗര്ഹിക്്്ന്്ോ
രയ്ങ്്ൾ്്സാധിക്്്ം.പ്തിയവയ്ാരാ
രം ത്ടങ്്്ന്്തിതനപ്്റ്്ി നിരകദശം
കതടം്.

അത്്ം:അവസരങ്്ൾ്്രരമാവധി
ഗര്കയാജനതപ്്ട്ത്്്ം.മനസകന്ാ്ഷ
മ്ണ്്ാകം്.കല്്ശേരമായവിഭാരത്്ി
കലക്്്ഉകദ്യാരമാറ്്മ്ണ്്ാകം്.

ചിത്്ിര:വാക്്്ംഗര്വ്ത്്ിയം്ര
ലഗര്ദമാകം്.ഗ്ഹനിര്്മ്്ാണംകവര
തയിലാക്്ാന്് നിരകദശം നല്്കം്.
ആകരാരയ്ംത്പത്ിേരമായിരിക്്്ം.

കചാതി:അവസരങ്്ൾ്്രരമാവധി
ഗര്കയാജനതപ്്ട്ത്്ാന്്സാധിക്്്ം.
നിബന്്നേൾ്്ക്്തീതമായി ഗര്വ
ര്്ത്്ിക്്ാന്്ഉത്്ാഹമ്ണ്്ാകം്.

വിശാഖം: വീഴച്േള്ണ്്ാവാതത
സ്ക്്ിക്്ണം.ത്പത്ിയായവിഷയ
ത്്ില്്ഉരരിരഠനത്്ിന്കചരം്.ജാ
മയ്ംനില്്ക്്ര്ത.്

അനിഴം:സവ്സ്്തയം്സമാധാന
വം് ദാമ്്തയ്സൗഖയ്വം് ഉണ്്ാകം്.
പ്തിയആവിഷേ്രണവശലിഅവ
ലംബിക്്്ം. ഗര്ശസത്കസവനത്്ിന്
അംരീോരംലഭിക്്്ം.

ത്കക്്ട്്:മംരളേര്്മ്്ങ്്ൾ്്ക്്്കന
ത്തവ്ംനല്്കം്.നിരവധിോരയ്ങ്്ൾ്്
തചയത്്തീര്്ക്്്ം.ആരാധനാലയദ

ര്്ശനത്്ാല്്ആശവ്ാസമ്ണ്്ാകം്.
മ്ലം:േക്്ിരാഷ്ഗട്ീയഗര്വര്്ത്്

നങ്്ൾ്്ഉകരക്്ിക്്്ം.അസ്ഖങ്്
ൾ്്ക്്്ആയ്രകവദ-ഗര്ക്തി ചിേി
ത്്േൾ്്ത്ടങ്്്ം.വികദശഉകദ്യാരം
ഉകരക്്ിച്്്ജന്്നാട്്ികലക്്്കരാോ
ന്്തീര്മാനിക്്്ം.
പ്രാടം: ദാമ്്തയ്സൗഖയ്വം് സവ്

സ്്തയം്സമാധാനവം്ബന്്്സ
ഹായവം്ഗര്താരവം്ഉണ്്ാകം്.സാ
ഹചരയ്ങ്്ൾ്്ക്്ന്സരിച്്് സവ്യംര
രയ്ാപത്തആരജിക്്്ം.

ഉഗത്ാടം:വിജ്്ാനഗര്ദമായവിഷ
യങ്്ൾ്്വേമാറം്.പ്തിയവയ്ാരാര
വിതരണങ്്ൾ്്ത്ടങ്്്ം.സവ്ജനങ്്
ൾ്്ശഗത്്ക്്ളായിത്്ീരം്.

തിര്കവാണം:േരാറ് കജാലിേൾ്്
പ്ര്്ത്്ീേരിക്്്ം.ത്പത്ിയായവിഭാ
രത്്ികലക്്് ഉകദ്യാരമാറ്്മ്ണ്്ാകം്.
വിജ്്ാനംആരജിക്്്ം.പ്തിയരാ
ഠയ്രദ്്തിയക്്്്കചരം്.

അവിട്്ം:ഔകദ്യാരിേമായയാഗത്േ
ൾ്്മാറ്്ിതവക്്്ം.അസ്ഖങ്്ൾ്്വരധി
ക്്്ം.മാതാരിതാക്്ള്തടആഗര്ഹങ്്
ൾ്്സാധിപ്്ിക്്്ം.

ചതയം: പ്തിയച്മതലേൾ്് ഏ
തറ്്ട്ക്്്ം.ആഗര്ഹിക്്്ന്്ോരയ്ങ്്
ൾ്് സാധിക്്്ം. വയ്വസ്്േൾ്് രാലി
ക്്്ം.സവ്സ്്തയം്സമാധാനവം്ഉ
ണ്്ാകം്.

പ്കരാര്ട്്ാതി:അര്്പ്്ണമകനാഭാ
വകത്ാ്ട്ക്ടിയഗര്വര്്ത്്നങ്്ൾ്്ല
ക്്്യഗര്ാപത്ികനടം്.സാമ്്ത്്ിേനീ
ക്്ിയിര്പ്്് ഉണ്്ാകം്. സംശയങ്്
ൾ്്ക്്്വിശദീേരണംകതടം്.

ഉഗത്ട്്ാതി:നയ്ായമായആവശയ്ങ്്
ൾ്്അവതരിപ്്ിക്്്ം.േെ-നീരകോഷ
കരാരങ്്ളാല്്അവധിതയട്ക്്്ം.കമ
ലധിോരിയ്തടആജ്്േൾ്്അരധ
മനകോട്ക്ടിഅന്സരിക്്്ം.

കരവതി:തതാഴില്്കമഖലേകളാട്ബ
ന്്തപ്്ട്്്ദ്രയാഗത്കവണ്്ിവരം്.വയ്വ
സ്്േൾ്് രാലിക്്്ം.പ്തിയഗ്ഹം
വാങ്്ാന്്അകന്വഷിക്്്ം.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
നുരഹുുനുരീ ൊണിപുുയുുുര
നാരായണൻനമുുുതിരിപുുാടു

പ രീ ക്് തീ യ തി
ഒന്്ാം തസമസ്്്്ര എംഎസ്
സി (സിഎസഎ്സ് - 2015-
2017അഡമ്ിഷനസപ്്ിതമ്്്
റി,2018അഡമ്ിഷനഇംഗപ്്
വ്തമ്്്്,2012,2013,2014അ
ഡമ്ിഷനകമഴ്സിചാനസ)്ര
രീക്്േൾ20ന്ആരംഭിക്്്ം.
വടംകടബിൾ തവബ്വസറ്്ി
ല.

ഒന്്ാം തസമസ്്്്ര എംഎ/
എംസിതജ/എംഎംഎച്്്/എം
എസഡ്ബ്്്യ/്എംടിഎ ആന
ഡ് എംടിടിഎം (2015-2017
അഡമ്ിഷന സപ്്ിതമ്്്റി,
2018 അഡമ്ിഷന ഇംഗപ്്വ്
തമ്്്്/2012, 2013, 2014 അ
ഡമ്ിഷനകമഴ്സിചാനസ)്ര
രീക്്േളം്ഒന്്ാംതസമസ്്്്ര
എംകോം (സിഎസഎ്സ.് -
2015-2017അഡമ്ിഷനസപ്്ി
തമ്്്റി, 2018 അഡമ്ിഷന
ഇംഗപ്്വ്തമ്്്്/2012, 2013,
2014അഡമ്ിഷനകമഴ്സിചാ
നസ)് രരീക്്േളം് ഒന്്ാം
തസമസ്്്്ര എംഎച്്്ആരഎം
(2019 അഡമ്ിഷന റഗ്ല
ര/2018അഡമ്ിഷനസപ്്ിതമ

്്്റി)രരീക്്േളം്20ന്ത്ട
ങ്്്ം. വടംകടബിൾ  തവബ്
വസറ്്ില

പ രീ ക്് ഫ ലം
2019ജ്ണിലനടന്്രണ്്ാം
തസമസ്്്്രരിജിസിഎസഎ്സ്
എംഎസ്സിബകോഇനെര
മാറ്്ിക്സ്(റഗ്ലര/സപ്്ിതമ്്്
റി)രരീക്്യ്തടെലംഗര്സി
ദ്്ീേരിച്്്.പ്നരമ്ലയ്നിരണ
യത്്ിനം് സ്ക്്്മരരികോ
ധനയക്്്്ം 27 വതര ഓണ
വലനായിഅകരക്്ിക്്ാം.

2019 ജ്ണില നടന്് ര
ണ്്ാംതസമസ്്്്രഎംഎസ്സി
േംരയ്്ട്്രസയനസ്(റഗ്ലര,
സപ്്ിതമ്്്റി,തബറ്്രതമ്്്്)ര
രീക്്യ്തടെലംഗര്സിദ്്ീേ
രിച്്്. പ്നരമ്ലയ്നിരണയ
ത്്ിനം് സ്ക്്്മരരികോധ
നയക്്്്ം28വതരഓണവല
നായിഅകരക്്ിക്്ാം.

2019 ജ്ണില നടന്് ര
ണ്്ാംതസമസ്്്്രഎംഎസ്സി
സ്കോളജി(റഗ്ലര,സപ്്ിതമ
നറ്റി)രരീക്്യ്തടെലംഗര്
സിദ്്ീേരിച്്്.പ്നരമ്ലയ്നി

രണയത്്ിനം് സ്ക്്്മരരി
കോധനയക്്്്ം 26 വതരഓ
ണവലനായി അകരക്്ി
ക്്ാം.

2019നവംബറിലസ്ക്ൾ
ഓഫ് തലകറ്്ഴ്സിലനടന്് ഒ
ന്്ാം തസമസ്്്്ര (2019-2021
ബാച്്്)എംഎമലയാളം,ഇംഗ്്ീ
ഷ്-സിഎസഎ്സ.്രരീക്്യ്
തടെലംഗര്സിദ്്ീേരിച്്്.

ച ്മ ത ല നയ റ്്്
മഹാത്്ാരാന്്ിസരവേ

ലാശാലയ്തടെിനാനസ്ഓ
െീസറായിബിജ്മാതയ്്ച്മ
തലകയറ്്്. മ്വാറ്്്പ്ഴ വാഴ
ക്്്ളംസവ്കദശിയാണ.്ഭാരയ്:
തഡനസിബിജ്മേന:സബി
നബിജ(്വിദയ്ാരഥി).

ഡസ േ റ്്് ഡത ര ഡഞ് ്ട ്പ്്്;
27 വ ഡര പ പത്ി ക 
പി ൻ വ ലി ക്്ാം
മഹാത്്ാരാന്്ിസരവേലാ
ശാലതസനറ്്ികലക്്്വിവിധമ
ണ്്ലങ്്ളില നിന്്് ലഭിച്്
സാധ്വായനാമനിരകദശര

ഗത്ിേ സംബന്്ിച്് വി
ജ്്ാരനം ഗര്സിദ്്ീേ
രിച്്്. സരവേലാശാല
തവബ്വസറ്്ില ലഭി
ക്്്ം. 27ന് രാവിതല
11.30വതരരഗത്ിേരിന
വലിക്്ാം.

ഡക. മ ്ഹ മ്് ദ ്
ഇ സമ്ാ യി ല്് സി. എ ച്്്
ഡെ യ ര്് െ യ റ കറ്്് ര്്
ോലിക്്റ്്് സര്്വേലാശാലാ
സി.എച്്്.മ്ഹമ്്ദ്കോയതച
യറിത്്്പ്തിയഡയറകറ്്്റാ
യിതേ.മ്ഹമ്്ദ്ഇസമ്ായിലി
തനവവസ്ചാന്്സലര്്നിയ
മിച്്്.മ്ന്്്വര്്ഷകത്്ക്്ാണ്
നിയമനം.ക്ടം്ബഗശ്ീമലപ്്്
റം ജില്്ാ മിഷന്് മ്ന്് കോ
ര്്ഡികനറ്്റം്തേഎച്്്എസട്ി
യ്സംസ്്ാനമ്ന്്ഗര്സിഡ
ന്്്്മായിര്ന്്്അകദ്്ഹം.നില
വില്ള്്ഡയറകറ്്്ര്് രി.തേ.
അബ്്്ല്്ലത്്ീെിത്്്ോലാ
വധിഅവസാനിച്്തിതനത്ട
ര്്ന്്ാണ്നിയമനം.

ബി എ ഡ ്മ ്ലയ് േി ര്്ണ യ
കയ്ാം പ്
ജന്വരിയില്് നടത്്ിയ ഒ
ന്്ാംതസമസ്്്്ര്്ബിഎഡ്രരീ
ക്്യ്തടമ്ലയ്നിര്്ണയേയ്ാം
പ്19,20,21,23തിയതിേളി
ല്് കോഴിക്ക്ട് ജിസിടിഇ,

ത്ശ്ര്്ഐ.എ.എസ.്ഇ,ൊ
റ്ഖ്തഗ്ടയിനിങ്കോതളജ,്ഒറ്്
പ്്ാലംഎന്്എസഎ്സ്തഗ്ടയി
നിങ്കോതളജ്എന്്ിവിടങ്്
ളില്് നടക്്്ം. രാനലില്് ഉ
ൾ്്തപ്്ട്്തഗ്ടയിനിങ്കോതളജ്
അധയ്ാരേര്്തചയര്്മാന്്ാര്
മായിബന്്തപ്്ട്്്നിര്്ബന്്
മായം്േയ്ാംരില്്രതങ്്ട്ക്്
ണതമന്്്രരീക്്ാേണ്്കഗ്ടാള
ര്്.

പപ്ി ലി മി േ റി നപ്േ ഡ ്കാ ര്്ഡ്
വി ത ര ണം
2019കമയില്്നടത്്ിയഅഫ്
സല്്-ഉല്്-ഉലമഗര്ിലിമിനറി
ഒന്്ാം വര്്ഷ രരീക്്യ്തട
കഗ്രഡ്ോര്്ഡ്േൾ്്നാതളമ്
തല്്അതത്രരീക്്ാകേഗദ്്്
ങ്്ളില്്വിതരണംതചയ്്്ം.

എ ല്്എ ല്്ബി 
സ് ഡപ ഷയ് ല്് സ പ്്ി ഡമ ന്്് റി
മാ ര്്ക്്് ലി സ്്്്്
ോലിക്്റ്്്സര്്വേലാശാലര
ണ്്്,നാല,്ആറ്തസമസ്്്്ര്്ഗത്ി

വത്്ര എല്്എല്്ബി (2008
മ്തല്് 2012 വതര ഗര്കവശ
നം),ആറ,്എട്്്,രത്്്തസമ
സ്്്്ര്് രഞ്്വത്്ര എല്്എ
ല്്ബി (2008മ്തല്് 2010വ
തര ഗര്കവശനം)സ്തരഷയ്ല്
സപ്്ിതമ്്്റിരരീക്്യ്തടമാ
ര്്ക്്്ലിസ്്്്്േൾ്്ഏഗര്ില്്30വ
തരസ്തരഷയ്ല്്സപ്്ിതമ്്്റി
എക്സാംയ്ണിറ്്ില്്നിന്്്ം
വിതരണംതചയ്്്ം.

പ രീ ക്്ാ ഫ ലം
2019നവംബറില്് നടത്്ിയ
മ്ന്്ാം തസമസ്്്്ര്് എംഎസ്
സിേംരയ്്ട്്ര്്സയന്്സ്രരീ
ക്്ാെലം തവബ്വസറ്്ില്്.
പ്നര്്മ്ലയ്നിര്്ണയത്്ിന്
26വതരഅകരക്്ിക്്ാം.

ബി നോ ക ്മ ള്്ട്്ി മീ െി യ
വവ വ

ആറാം തസമസ്്്്ര്് ബികോ
ക്മൾ്്ട്്ിമീഡിയഇക്്്ണ്്ഷി
പ്്്, തഗ്രാജകറ്്് ഇവാല്കവഷ
ന്്/വവവഎന്്ിവ21ന്നട
ക്്്ം.

കോഗംമാറ്്ിവച്്്
തിര്വനന്്പ്രം: യഗന്്്വത്
ക്തമത്്്യബന്്നവയ്വസാ
യകമഖലയിതലതൊഴിലാളിേ
ള്തട കവതനംപ്ത്ക്്ി  നി
ശ്്യിക്്്ന്്തിനായി മിനിമം
കവതന ഉരകദശേ സമിതി

ഈ മാസം 17ന്  വിഴിഞ്്ം
െിഷറീസ്രസ്്്്്ഹൗസില്്കച
രാനിര്ന്്തതളിതവട്പ്്്കോ
രംസാകങ്്തിേോരണങ്്ളാ
ല്്മാറ്്ിവച്്തായിഅധിക്ത
ര്്അറിയിച്്്.

തൊവിഡു19നുപതിജോധം:
ആജോഗുയ
നുപവരുുതുുെരുുകുു്അവസരം
തിര്വനന്്പ്രം: തോവിഡ്
19ഗര്തികോധഗര്വര്്ത്്നങ്്
ള്തട ഭാരമാോന്്ആകോരയ്
ഗര്വര്്ത്്േര്്ക്്് അവസരം.
വീട്േൾ്്, ആശ്രഗത്ിേൾ്്,
ഐകോകലഷന്് വാര്്ഡ്േ
ൾ്്, എയര്്കോര്്ട്്്േൾ, തറ
യല്കവസ്കറ്്ഷന്േൾ,ബസ്
സ്്്്ാനഡ്േൾത്ടങ്്ിയ ഇട
ങ്്ളിതല ആകോരയ്വക്പ്്ി

ത്്്ഗര്വര്്ത്്നങ്്ളില്്സന്്
ദ്്രായആകോരയ്ഗര്വര്്ത്്േ
ര്്ക്്്രങ്്ാളിേളാോം.താതര്
രയ്മ്ള്്ആകോരയ് ഗര്വര്്ത്്
േര്്
https://forms.gle/3FtcS7ovp1Y
GG9539എന്്ലിങ്്്സദ്്രശി
ച്്്കോളണ്്ിയര്്കോംപ്രിപ്്ി
ക്്്േ.ആകോരയ്വക്പ്്്നിങ്്
തളബന്്തപ്്ടം്.

556

WD 864122
(IDUKKI)

16/03/2020

WG 872603 (KOTTAYAM)

WA 864122 WB 864122 WC 864122 WE 864122 WF 864122 WG 864122
WH 864122 WJ 864122 WK 864122 WL 864122 WM 864122

കനേഷയ്സ്, ഡെപയ്ട്്്ി െയറക്്ര്്

1907 2011  3357 4171  4302  4424  5118 5325  5764  5782
6124 6179  6354 8752  9098  9223  9369 9665

WA 802522 WB 154894 WC 496586 WD 316467
(KOTTAYAM) (ALAPPUZHA) (ERNAKULAM) (KOLLAM)

WE 365573 WF 404349 WG 284790 WH 128508
(KOZHIKKODE) (PALAKKAD) (KASARGODE) (THRISSUR)

WJ 439997 WK 242018 WL 742664 WM 494198
(THIRUVANANTHAPURAM) (THRISSUR) (ERNAKULAM) (ERNAKULAM)

0100 0330  2339 3384  3623  4438  6015 6650  7968  8033

0836 0897  2607 4321  7098  7567  8552 8853  8968  9327
9609 9954

0399 0597  0803 1150  1194  1349  1564 1914  1925  2036
2342 2591  2691 2850  2870  2940  2973 3170  3226  3323
3442 3570  3652 3772  3802  3872  4114 4319  4332  4523
4547  4570  4749 4872  5095  5156  5224 5236  5243  5304
5311 5477  5973 6017  6396  6615  6730 7224  7263  7428
7438 7460  7464 7539  7555  7694  7763 7816  7838  7858
7978 7985  8084 8196  8204  8409  8420 8493  8497  8641
8819 9050  9280 9402  9739  9780  9849 9881

0040 0070  0473 0495  0546  0674  0837 1322  1328  1391
1783 1917  1943 1985  2105  2199  2262 2416  2441  2482
2516 2644  2713 2746  2775  2855  2861 2920  3023  3097
3214 3286  3346 3430  3536  3649  3874 4514  4515  4552
4562 4840  4900 5017  5187  5386  5415 5433  5441  5559
5564 5928  5930 5965  5970  6037  6057 6066  6147  6148
6178 6290  6341 6586  6636  6643  6647 6821  6845  6898
6986 7130  7139 7161  7365  7440  7443 7469  7487  7497
7566 7572  7681 7807  7851  7892  7989 7990  8070  8224
8329 8365  8444 8458  8556  8604  8618 8650  8747  8748
8785 8798  8823 8859  8967  8979  9044 9054  9086  9106
9146 9230  9260 9266  9357  9363  9440 9649  9683  9804

തൊഴില്്വക്പ്്്കോള്്
തെന്്്ര്്:തെബര്്വരിയില്്
246പരാതികള്്പരിഹരിച്്്
തിര്വനന്്പ്രം:സംസ്്ാ
നതത്്തൊഴില്്കമഖലയ്
മായിബന്്തപ്്ട്്രരാതിേ
ൾ്്രരിഹരിക്്്ന്്തിനായി
കലബര്് േമ്്ിഷണകററ്്ില്്
ഗര്വര്്ത്്ിച്്് വര്ന്് കോ
ൾ്്തസ്്്റില്്246രരാതി
േൾ്്ക്്് രരിഹാരമായി.
തെഗര്്വരിയില്്ആതേല
ഭിച്്248രരാതിേളില്്246
എണ്്ംരരിഹരിച്്്.രരിച
യസര്്ട്്ിെിക്്റ്്്േള്മായി
ബന്്തപ്്ട്് തര്്ക്്ങ്്ൾ്്,
ഗര്ാറ്്്വിറ്്ിഗര്ശ്നങ്്ൾ്്,അ
വധിദിനങ്്ൾ്്നികഷധിക്്
ല്്ത്ടങ്്ിതൊഴില്്കമഖല

യ്മായിബന്്തപ്്ട്്എല്്ാ
രരാതിേളം്കോൾ്്തസ്്്
റിത്്്180042555214എന്്
നമ്്റില്്അറിയിക്്ാം.

ആവാസ,്കവതനസ്ര
ക്്ാരദ്്തിത്ടങ്്ിയരദ്്
തിേതളക്്്റിച്്്ള്് സംശ
യങ്്ൾ്്ക്്്ം ഇവിതടനിന്്്
ക്തയ്മായ മറ്രടിയം് മാ
ര്്രനിര്്കദശവം് ലഭിക്്്ം.
രാവിതലഏഴ്മ്തല്്വവ
േിട്്്ഏഴ്വതരയാണ്തസ
്്്റിത്്്ഗര്വര്്ത്്നം.ഞാ
യറാഴച്രാവിതലഎട്്്മ്ത
ല്്വവേിട്്്അഞ്്് വതര
യം്കസവനംലഭിക്്്ം.

പരീകുുെതെലുുാംമാറുുണതമനുു്
തെ.സുജരനുദുുൻ
തിര്വനന്്പ്രം:തോകോണ
കോരഭീതിവയ്ാരേമാക്ന്്തി
ത്്്രശ്്ാത്്ലത്്ിലസരവ
േലാശാലരരീക്്േളടക്്ംഎ
ല്്ാ രരീക്്േളം് മാറ്്ിവയക്്്
ണതമന്്്ബിതജരിസംസ്്ാന
അധയ്ക്്ന തേ. സ്കരഗദ്്്ന
ആവശയ്തപ്്ട്്്.സരവേലാശാ
ലാരരീക്്േതളഴ്ത്ന്്ക്ട്്ി
േളാണ്ക്ട്തലദ്രിതത്്ി

ലാക്ന്്ത.് കോസ്്്്ലിലതാമ
സിച്്്രഠിച്്ിര്ന്്വിദയ്ാരഥിേ
ൾക്്് രരീക്്ക്്ാലത്്് താമ
സിക്്ാന സ്്ലം േിട്്്ന്്ില്്.
കോസ്്്്ല്േൾ അടച്്്. തോ
കോണഭീതിയിലവിദയ്ാരഥിേ
ൾക്്്താമസിക്്ാനആരം്ഇ
ടംനലക്ന്്ില്്.ഈസാഹച
രയ്ത്്ിലരരീക്്േൾക്ടിമാ
റ്്ിവയക്്്്ന്്താണ്നല്്ത.്

കുടുുനാടു:യാതൊരുവിടുുുവീഴുചയുകുുും
തയാറതുലുനുു്ജോസ്തെ.മാണിവിഭാഗം
ആലപ്്്ഴ:ക്ട്്നാട്സീറ്്ില്്യാതൊര്വിട്്്വീഴച്യക്്്്ംകേര
ളാകോണ്്ഗര്സ്(എം)തയാറതല്്ന്്്സംസ്്ാനജനറല്്തസഗേ്
ട്്റിഅഡവ്.ഗര്കോദ്നാരായണ്്.ക്ട്്നാട്സീറ്്ില്്കോണ്്ഗര്സ്
രാര്്ട്്ിമത്്രിക്്ണതമന്്്കേരളാകോണ്്ഗര്സ്ആവശയ്തപ്്ട്്്
എന്്വാര്്ത്്അടിസ്്ാനരഹിതമാണ.്

ക്ട്്നാട്ഉരതതതരത്ഞ്ട്പ്്ിത്്്ോരയ്ത്്ില്്മറ്്ാര്തടതയ
ങ്്ിലം്വക്്ാലത്്്ഏതറ്്ട്കക്്ണ്്ബാധയ്തകേരളാകോണ്്ഗര്
സിനില്്.കോണ്്ഗര്സ്രാര്്ട്്ിയ്തടനിലരാട്ഉന്്യിക്്്ന്്തിന്
ഉത്്രവാദിതവ്മ്ള്്ഉന്്തമായകനത്തവ്ംഅവര്്ക്്്ണ്്്.സവ്ന്്
മായഅസത്ിതവ്വം്സവ്തഗന്്്നിലരാട്േള്മ്ള്്രാര്്ട്്ിയാണ്
കേരളാകോണ്്ഗര്സ്(എം).

ക്ട്്നാട്സീറ്്്സംബന്്ിച്്്നടന്്എല്്ാചര്്ച്്േളിലം്ക്ട്്നാ
ട്സീറ്്്കേരളാകോണ്്ഗര്സിന്അവോശതപ്്ട്്താതണന്്തങ്്
ള്തടനിലരാട്യ്ഡിഎഫ്കനത്തവ്തത്്കോധയ്തപ്്ട്ത്്ിയിട്്്
ണ്്്.2011തലഅസംബ്്ിതതതരഞ്്ട്പ്്ില്്കേരളാകോണ്്ഗര്സ്
എംമ്്ിന്സവ്ന്്ംഅക്്ൗണ്്ില്്ലഭിച്്പ്നല്ര്്സീറ്്ില്്സ്്ാ
നാരഥിതയഗര്ഖയ്ാരിക്്്േയം്ഗര്ചരണംആരംഭിക്്്േയം്തച
യത്താണ.്എന്്ാല്്യ്ഡിഎഫ്കനത്തവ്ംരാര്്ട്്ിതചയര്്മാനാ
യിര്ന്്തേ.എം.മാണിയ്മായിനടത്്ിയധാരണതയത്്്ടര്്ന്്്
പ്നല്ര്്സീറ്്്കോണ്്ഗര്സിന്വിട്്്തോട്ക്്്യം്രേരംക്ട്്
നാട്സീറ്്്ഏതറ്്ട്ക്്്േയ്മാണ്ഉണ്്ായത.്

അത്തോണ്്്തതന്്ക്ട്്നാട്കേരളാകോണ്്ഗര്സ്എമ്്ിന്
അേവാശതപ്്ട്്താണ.്യ്ഡിഎഫ്കനത്തലചര്്ച്്േളിലം്ഉഭയ
േക്്ിചര്്ച്്േളിലം്രാര്്ട്്ിയക്്്്ഇക്്ാരയ്ത്്ില്ള്്ഉറച്്നില
രാട്തചയര്്മാന്്കോസ്തേ.മാണിഎംരിയ്ഡിഎഫ്കനത്തവ്
തത്്അറിയിച്്ിട്്്ണ്്്.അതിനിടയില്്ഉയര്്ന്്്വര്ന്്ഇത്്രം
ഗര്ചരണങ്്തളപ്ര്്ണമായം്തള്്ിക്്ളയ്ന്്്-ഗര്കോദ്നാരാ
യണ്്ഗര്സത്ാവനയില്്രറഞ്്്.
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പാ ക്്ി സ്്ാ ൻ-ബംഗ്്ാബേശ്
പേമ്്േ റദ്്ാക്്ി
രറാച്്ി:ബംഗ്്ാപയശിറന്്്പാരിസ്്ാനസദ്്രശനംഇപപ്്ള
നെക്്ില്്.റൊറൊണനെറസ്ബാധയ്ള്്സാഹചരയ്ത്്ി
ലതലക്്ാലംപരമ്്രഉപപക്്ിക്്ാനപാരിസ്്ാനകര്ിക്്റ്്്
പോരഡ്തീര്മാനിച്്്.ഒര്ഏരയിനവം്ഒര്റെസ്്്്്ംആയി
ര്ന്്്ഇര്െീമം്തമ്്ിലരളിപക്്ട്്ിയിര്ന്്ത.്രറാച്്ിയില
റെച്്്നെപക്്ട്്ഈരട്്്മത്്രങ്്ളം്തലക്്ാലംമാറ്്ിറെ
ക്്്ന്്താണ്നല്്ത്എന്്്രട്്്രാജയ്ങ്്ളം്തീര്മാനിക്്്ര
യായിര്ന്്്.
സമീപഭാെിയിലതറന്്ഈഏരയിനവം്റെസ്്്്്ംനെക്്്ം.

മാരച്്്2021ന്മ്മ്്്ഇര്രാജയ്ങ്്ളം്തമ്്ില്ള്്റെസ്്്്്മത്്രം
എന്്ായാലം്നെപക്്ട്്ത്ട്്്

ലട്്ന്്:റൊെിഡ്19െയ്ാപിക്്്ന്്പശ്്ാത്്ലത്്ില്്ഫ്ട്പോ
ള്്മത്്രങ്്ള്്നിര്്ത്്ിറെക്്ാന്്ഇംഗ്്ീഷ്ഫ്ട്പോള്്അപോ
സിപയഷന്്നെരിയതിറനതിറരര്ക്്െിമര്്ശനവ്മായിറെ
യന്്്റ്ണി.ഇംഗ്്ട്്ിറലഫ്ട്പോള്്താരങ്്റളസര്്ക്്ാരം്ഫ്
ട്പോള്്അപോസിപയഷന്രളം്ഗിനിപ്്ന്്ിരറളപപ്്റലയാ
ണ്രാണ്ന്്റതന്്്മ്ന്്ഇംഗ്്ീഷ്താരംെയ്ക്്മാക്്ി.
സണ്്പഡനെംസ്യിനപകത്ത്്ില്്പലഖനറമഴ്തിയാണ്റ്

ണികപ്തിപഷധംഅറിയിച്്ത.്ഫ്ട്പോള്്അപോസിപയഷന്ര

ള്റെലാഭറ്ക്തിയാണ്മത്്രങ്്ള്്റദ്്ാക്്ാന്്നെരിയതിന്
രാരണം.ഈസീസണ്്റസപറ്്്ംബര്്െറരനീട്്ിയാലം്രളിക്്ാ
ന്്താരങ്്ള്്സന്്ദ്്രാറണന്്്ംറ്ണിപറഞ്്്.
രിരീെപൊറിലപഗഷപോഒന്്്മല്്ജനങ്്ള്റെആപോഗയ്ത്്ി

നാണ്കപ്ാധാനയ്ംനല്്പരട്്ത.്ബാക്്ിയ്ള്്രായിരമത്്രങ്്
ള്്നിര്്ത്്ിയപപ്്ള്്ഫ്ട്പോള്്മാകത്ംആറരപൊരാത്്ിരിക്്്
രയായിര്ന്്്.അെസാനംഎട്ത്്തീര്മാനംശരിയായിര്ന്്്.
അത്സമാധാനംനല്്രിറയന്്്ംറ്ണിപറഞ്്്.

ഇന്്്യ-സൗത്്ാഫര്ിക്്
രട്്ാംഏരയിനം,മ്ന്്ാംഏരയിനം
റവലട്്ന്്്വച്്്
ഐ.പി.എല്്.
മാര്്ച്്്29ന്ത്െപങ്്ട്്ത്ഏകപ്ില്്15പലക്്്
മാറ്്ിവച്്്
ഓസറ്ഫ്േലിയ-നയ്്സിലാന്്്്
രട്്ാമറത്്യം്മ്ന്്ാമറത്്യം്ഏരയിനം -
റവലട്്ന്്്വച്്്
റവൾ്്ഡ്കപ്്്ഫ്ടറ്ോൾ്്
ഷണ്്ഗായ്-
റവലട്്ന്്്വച്്്

ചചനമാററ്്്്ഴസ്്
നീട്്ിവച്്്
ഏഷയ്ന്്േീംസീഷിപ്്്സ്
നചന,പഹാപങ്ാ്ങ്
പിന്്വലിച്്്
ജര്്മ്്ന്്ഓപ്്ണ്്
റവലട്്ന്്്വച്്്
ഏഷയ്ചാമ്്്യന്്ഷിപ്്്സ്
ചചനയില്്നിന്്്മാനിലയിറലക്്്

ഇന്്്യഓപ്്ണ്്-നിര്്ത്്ിലവച്്്
സവ്ിസ്ഓപ്്ണ്്-നിര്്ത്്ിലവച്്്
മറലഷയ്ഓപ്്ണ്്-നിര്്ത്്ിലവച്്്
സിങ്്പ്്്ര്്ഓപ്്ണ്്-നിര്്ത്്ിലവച്്്

ഓൾ്്എഐേിഎട്ര്്ണലമന്്്്-റവലട്്ന്്്വച്്്
േിഎന്്പിപരിഭാസ്ഓപ്്ണ്്-റവലട്്ന്്്വച്്്
മിയാമിഓപ്്ണ്്-റവലട്്ന്്്വച്്്
റമാലട്്കാര്്ലലാമാററ്്്്ഴസ്്-റവലട്്ന്്്വച്്്

റവൾ്്ഡ്ഇന്്റോര്്ചാമ്്്യന്്ഷിപ്്്-നാന്്ജിംഗ്
-നീട്്ിലവച്്്മാര്്ച്്്21.

ഇന്്്യാസ്ട്ര്്ഓഫ്ജപ്്ാന്്-നീട്്ിലവച്്്
ഓൾ്്രിച്്്ലഫ്പാലീഗ്മാച്്സ്ഏഫപ്ില്്15വലരമ
രവിപ്്ിച്്്

എന്്േിഎ- നിര്്ത്്ിവച്്്

നയ്്േല്്ഹിറവൾ്്ഡക്പ്്്-നീട്്ിലവവച്്്
ഒളിമ്്ികസ്്ലേറ്്്്്ഈവന്്്്-റവലട്്ന്്്വച്്്

റവൾ്്ഡക്പ്്്-ജര്്മനി-റവലട്്ന്്്വച്്്

ഓസറ്ഫ്േലിയന്്ജി.പി-റവലട്്ന്്്വച്്്
േഹറ്ിന്്ജി.പി.നീട്്ിവച്്്
വിയറ്്്നാംസ്ജി.പി.നീട്്ിവച്്്
ചചനീസ്ജി.പി-നീട്്ിവച്്്

കായിക
സത്ംഭനം
ഇതവ്ലര

കക്ിക്്റ്്് ോഡമ്ിന്്്ണ്് ടെന്്ീസ്

അതല്റ്്ികസ്്അതല്റ്്ികസ്്

േീല്്ഡ്ഫോക്്ി

ഫ്ടഫ്ോള്്
ചാമ്്്യന്്സ്ലീഗ്-ഈആഴച്യിലലമത്്രംനീട്്ിവച്്്
ഇ.പി.എല്്.,യറ്ോപയ്നലീഗക്ൾ-നീട്്ിവച്്്

ോസക്റ്്്ഫോള്്

ഷ്ട്്ിംഗ്

ഫോകസ്ിംഗ്

ഫോര്്മ്ല1

ഒ ളിം പി കസ്,് യ ്ബോേപ്്്

മാറ്്ിവയ്ക്്ണം
അടച്്ിട്്സറ്്്്ഡിയത്്ികെ
ഒളിംപികസ്്ആസോചനയില്്
ലട്്ന:ഒളിംപികസ്ം്യ്പൊരപ്്്ം
മാറ്്ിെയക്്്ണറമന്് ആെശയ്മായി
െിെിധരായിരതാരങ്്ളം്രായിര
സംഘെനരളം്രംഗത്്്.പോപൊത്്
രകബ്ിട്്ീഷ്അത്ലറ്്്ഗ്യ്ലിയരമന്്ാ
ണ് ഒളിംപികസ്് ഒപട്്ബറിപലപ്ക്
അട്ത്് െരഷപത്്പ്ക് മാറ്്ിെ
യക്്്ണറമന്്ആഹേ്ാനവ്മായിരംഗ
റത്്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.് അപതസമ
യം,എപപ്്ള പെണറമങ്്ിലം് ഒളിം
പികസ്് നെത്്ാന ജപ്്ാന തയാറാ
റണന്്്ജപ്്ാനഒളിംപിക്രമ്്ിറ്്ിയം്
സരക്്ാരം്െയ്ക്്മാക്്ി. നിശ്്യിച്്
സമയത്്് തറന്് ഒളിംപികസ്് നെ
ക്്്റമന്് ജാപ്്നീസ് കപ്ധാനമകന്്്ി
ഷിനപോ ആറബ പറഞ്്ിര്ന്്്.
അന്്ാരാഷ്കെ്ഒളിംപിക്രമ്്ിറ്്ിയം്
ഇപതനിലപാെിലത്്റന്്യാണ.്അ
പതസമയം,റൊപൊണഏറഎനാശം
െിതച്്നചനപതിറയരായിരമത്്
രങ്്ളത്െങ്്ിയിട്്്ട്്്.ഒളിംപിക്കെ്
യലസ്നചനയിലആരംഭിച്്ിട്്്ട്്്.
ഒളിംപികസ്് നെത്്്ന്്തിനം് പൊ
ഗയ്താമത്്രങ്്ളഅെസാനിപ്്ിക്്്
ന്്തിനം്തതര്ാലംഒര്റഡഡ്നല
നനലരിയിട്്ിറല്്ന്്്ഐഒസിനെ
സ്കപ്സിഡന്്്്അറിയിച്്്.പമയ്മാസ
ത്്ിലപോക്്ിപൊഒളിംപികസ്്നെ
ത്്ിപ്്്മായി ബന്്റപ്്ട്്്ള്് റഡഡ്
നലനപെണറമന്്ായിര്ന്്്മ്മ്്്

പറഞ്്ിര്ന്്ത.് അപതസമയം,
അെച്്ിട്്പസ്്്്ഡിയത്്ിലഒളിംപികസ്്
നെത്്്ന്്തിറനക്്്റിച്്്
ആപോചിക്്്പന്യ്ിറല്ന്്്്ഐഒസി
വത്്്ങ്്ളഅറിയിച്്്.
ജ്ണിലനെക്്്ന്്യ്പൊരപ്്്ഫ്

ടപ്ോള റൊപൊണ ഭീതിറൊഴിയ്
ന്്ത്െറരമാറ്്ിെയക്്്ണറമന്്്ഇറ്്ാ
ലിയനഫ്ടപ്ോളഅപോസിപയഷ
നയ്പെഫപൊട്ആെശയ്റപ്്ട്്്.ഇന്്
റല നെന്് പൊഗത്്ിലാണ് ഇറ്്ലി
ഈആെശയ്മ്ന്്യിച്്ത.്55അംഗരാ
ജയ്ങ്്ള്റെ കപ്തിനിധിരള്മായി യ്
പെഫചരച്്നെത്്ി.നെരാറതഅ
ന്്ിമതീര്മാനമ്ട്്ാക്റമന്്ാണ്െി
െരം.
ഇറ്്ിലായനസീരീഎ ഫ്ടപ്ോള

ലീഗം് സീസണ അെസാനിപ്്ിക്്ാ
ന്ള്്ആപോചനയിലാണ.്അപതസ
മയം,ലാലിഗനിശ്്യിച്്സമയത്്്ത
റന്്പ്രത്്ിയാക്്ാനായിറല്്ങ്്ിലം്
മത്്രങ്്ളനെത്്ാനാക്റമന്്ാണ്
കപ്തീക്്റയന്്്ലാ ലിഗ കപ്സിഡന്്്്
നഗലംബലാഗ് പറഞ്്്. ഇപപ്്ള
താലക്്ാലിരമായിരട്്ാഴച്പത്്ക്്്
ലാലിഗനിരത്്ിറെച്്ിരിക്്്രയാണ.്
എന്്ാലസറ്പയിനിറലസ്്ിതിെ
ഷളാക്ന്്അെസ്്യിലലീഗ്അനി

ശ്്ിതരാലപത്്ക്്് നീളാന ആണ്
സാധയ്ത.
ജ്നലെറരപൊറസപറ്്്ംബരെ

റരപൊനീണ്്്നിന്്ാലം്ലീഗ്പ്ര
ത്്ിയാക്്്ം എന്്് റതബാസ് പറ
ഞ്്്.യ്പൊ രപ്്് ഇതിനായി നീട്്ി
റെക്്്ംഎന്്ാണ്കപ്തീക്്റയന്്്ം
അപദ്്ഹംപറഞ്്്..ലാലിഗയിലഇ
പപ്്ളമ്ന്്് താരങ്്ളക്്് റൊപൊ
ണബാധസ്്ിരീരരിച്്ിട്്്ട്്്.യ്പൊ
പ്്ിറലഎല്്ാഫ്ടപ്ോളലീഗ്രളം്
നിരത്്ിെച്്ിരിക്്്രയാണ.്

ചാംപയ്ൻസ,്യ്സോപ്്െീഗ്െൾ
മിനിട്ർണകമന്്്ാക്്ിസയക്്്ം
യ്പൊരപ്്ിറന്്്യം്ചാമ്്്യനസ്ലീ

ഗിറന്്്യം്ഭാെിഇന്്്യ്പെഫയ്റെ
മീറ്്ിംഗിലഅറിയാനാകം്.ഇന്്്നെ
ക്്്ന്്മീറ്്ിങ്്ിലയ്പൊപ്്്നീട്്്ന്്ത
െക്്മ്ള്് രാരയ്ങ്്ള ചരച്്യാകം്.
ചാംപയ്നസ്ലീഗ,്യ്പൊപ്്ലീഗ്പോ
രാട്്ങ്്ളമിനിട്രണറമന്്്ാക്്ിമാറ്്ാ
നയ്പെഫആപോചിക്്്ന്്്ട്്്.ക്
ട്തലയിെസങ്്ളിപലക്്്നീരീക്്നീ
ട്്ാല പോക്്ൗട്്് ഘട്്ങ്്ളിറല ര
ണച്്റലഗ്്്രളഎന്്ത്ഒര്റലഗ്
ആക്്ിച്ര്ക്്ിപയക്്്ം.

യബ്േഫ മീറ്്ിങ ്ഇന്്്

ബിസിസിഐ
ഒാഫിസ്അടചുുു
<കെസിഎഓരിസം്
മം്നബ:അട്ത്്ഒരാഴച്പത്്ക്്്ഓഫിസ്കപ്െരത്്നങ്്
ളഉട്്ായിരിക്്ിറല്്ന്്്ബിസിസിഐഅറിയിച്്്.ജീെനക്്ാ
പോട്അെരെര്റെെസതിയിലിര്ന്്്പോലിറചയത്ാലമ
തിറയന്്്ആെശയ്റപ്്ട്്തായിറസകര്ട്്റിജയ്ഷാപറഞ്്്.ഇ
നിറൊര്അറിയിപ്്്ഉട്്ാക്ന്്ത്െറരജീെനക്്ാരെീട്്ിലി
ര്ന്്പോലിറചയത്ാലമതിറയന്്്ംബിസിസിഐആെശയ്
റപ്്ട്്്.ഇതിറന്്്പാതപിന്്്െരന്്്പരരളകര്ിക്്റ്്്അപോസി
പയഷന്്ഓഫീസ്രള്്ഒരാഴച്പത്്ക്്്അെച്്ിടം്
ഓഫിസ്രള്്ഒരാഴച്പത്്ക്്്അെച്്ിൊന്്തിര്മാനിച്്താ

യിറരസിഎറസകര്ട്്റിഅഡേ്.കശ്ീജിത്്്െിനായര്്അറിയി
ച്്്.മ്ന്്രര്തല്്നെപെിറയന്്നിലയില്്,പരരളകര്ിക്്റ്്്അ
പോസിപയഷന്്എല്്ാപരിപാെിരളം്താല്്രാലിരമായിനി
ര്്ത്്ിറെക്്ണറമന്്്ജില്്ാ കര്ിക്്റ്്്അപോസിപയഷന്ര
ള്്ക്്്പനരറത്്നിര്്പദ്്ശംനല്്രിയിര്ന്്്.
പൊച്്ിംഗ്രയ്ാമ്്്രള്്,ലീഗ്മത്്രങ്്ള്്,കപ്ാക്്ീസ്റനറ്്്

രള്്,റസലക്്ന്്കെ്യല്രള്്,കര്്പ്്്ഒത്്്പചരല്്ത്െങ്്ിയ
എല്്ാപരിപാെിരളം്ഈമാസം31െറരനെത്്ര്റതന്്ാണ്
നിര്്പയശം.അക്്ായമിപോസ്്്്ല്രള്്,ജിംപനഷയ്ം,ഫിറ്്്നസ്
റസന്്്റ്രള്്എന്്ിെയ്റെകപ്െര്്ത്്നങ്്ളം്താല്്ക്്ാലി
രമായിനിര്്ത്്ിെയക്്്ണറമന്്്പരരളകര്ിക്്റ്്്അപോസി
പയഷന്്കപ്സിഡന്്്്സജന്്റരെര്്ഗീസ,്റസകര്ട്്റിഅഡേ്.
കശ്ീജിത്്്െിനായര്്എന്്ിെര്്അറിയിച്്്.

ഐപിഎൽ
േയ്ാംപേ്ള െിർത്്ി
ബംഗളര്:്ഐപിഎലകഫ്ാനഞ്്സിരളതാരങ്്ള്റെപരി
ശീലനരയ്ാംപ്രളതാതര്ാലിരമായിഅെച്്്.ഇനിറൊര്
അറിയിപ്്്ഉട്്ാകം്െറരയാണിത.്നിലെിലഐപിഎലഏ
കപ്ില15െറരനീട്്ിയിട്്്ട്്്.മാരച്്്21ന്രയ്ാംപ്ത്െര്റമന്്്
ബംഗള്ര്പൊയലചലപഞ്്ഴസ്്അധിക്തരഅറിയിച്്്.അ
പതസമയം,മറ്്്ള്്കഫ്ാനഞ്്സിരളരയ്ാംപ്എന്്്ത്െങ്്്
റമന്്്െയ്ക്്മാക്്ിയിട്്ില്്.
പനരറത്്പരിശീലനരയ്ാമ്്്ത്െങ്്ിയറചനന്്സ്പ്്ര

രിങ്സ്രഴിഞ്്ശനിയാഴച്തറന്്നിരത്്ിയിര്ന്്്.ത്െര
ന്്്മ്നഇന്്്യനരയ്ാപറ്്്നമപഹകദ്്്സിംഗ്പോണിയെക്്മ്
ള്്െരറചനന്്െിട്്ിര്ന്്്.മാരച്്്21ന്പരിശീലനരയ്ാമ്്്
ത്െങ്്ാനപദ്്തിയിട്്ിര്ന്്്പൊയലചലപഞ്്ഴ്സം്പരിശീ
ലനരയ്ാമ്്്മാറ്്ിറെച്്ിട്്്ട്്്.ക്ൊറതനിലെിറലചാമ്്്യന്്ാ
രായമം്നബഇന്്്യനസ,്റൊലക്്ത്്നനറ്്്നറപഡഴ്സ്
എന്്ിെറരല്്ാംപരിശീലനരയ്ാമ്്്നിരത്്ിറെച്്ിട്്്ട്്്.

കഫ്ാങ്്്ഫരട്്്:ഇന്്്യനറചസ്ഇതിഹാസംെിശേ്നാേനആന
ദ്്്ജരമനിയിലക്ട്ങ്്ി.റചസ്ട്രണറമന്്്ിനായിജരമനി
യിലപോയതായിര്ന്്്ആനദ്്്.റൊപൊണനെറസ്ബാ
ധയ്റെപശ്്ാത്്ലത്്ിലപരകദ്്്സരക്്ാരയാകത്ാനിയകന്്്
ണംഏരറപ്്ട്ത്്ിയപോറെയാണ്അനപത്രാരനായആ
നദ്്്ജരമനിയിലക്ട്ങ്്ിയത.്അപ്രെംെിഭാഗങ്്ളില
റപ്്ട്ന്്െീസരറൊഴിറരഎല്്ാെീസരളം്മാരച്്്31െറര
പരകദ്്്സരക്്ാരറദ്്ാക്്ിയിരിക്്്രയാണ.്
ബ്ട്്സ്ലിഗറചസ്ലീഗിലപറങ്്ട്ത്്പശഷംെിശേ്നാ

േനആനദ്്്ഇന്്റലനാട്്ിപലക്്്മെങ്്ിറയപത്്ട്്തായിര്
ന്്്.ഇതിനിറെയാണ്റൊപൊണനെറസ്പെരന്്്പിെിച്്
തം്പോരമാറരയാകത്ാെിലക്്്രളനിലെിലെന്്തം്.ഇ
പോറെകഫ്ാങ്്്ഫരട്്ിറലതാമസസ്്ലത്്്തറന്്ത്െപരട്്
അെസ്്യിലാണ്ആനറദ്്ന്്്ഭാരയ്അര്ണഅറിയിച്്്.
റഷയ്യിലഉെനആരംഭിക്്്ന്്ഫിറഡരാനഡിപഡറ്്്സ്ട്

രണറമന്്്ിലരമപന്്്റ്്റായിഎപത്്ട്്ആനദ്്്,ഇപപ്്ഴറത്്
സാഹചരയ്ത്്ിലജരമനിയിലിര്ന്്്ഈ പോലിനിരെഹി
ക്്്ം.നിലെിറലപോരചാംപയ്നായസേ്ീഡറന്്്മാഗ്നസ്രാ
ളസറന്്്എതിരാളിറയരറട്്ത്്ാന്ള്്ട്രണറമന്്്ാണിത.്
ഒര്റെബന്സറ്്ിന്പെട്്ിയാണ്ആനദ്്്ഈട്രണറമന്്്ി
ലരമപന്്്റ്്റായിപോലിറചയ്്്ന്്ത.്

ആെന്്് ജർമെിേിൽ കട്ങ്്്ി

രാഡിഫ:്അയര്്ലനഡ-്സിംബാബ്പെകര്ിക്്റ്്്പരമ്്രനീ
ട്്ി..പോരറമമ്്ാടം്റൊപൊണപെര്്ന്്്പിെിക്്്ന്്തിനിെയി
ല്്സ്രക്്യക്്്്മ്ന്്ഗണനനല്്ക്ൊനായണ്ഈതീര്മാ
നറമന്്്പോര്്ഡ്വ്ത്്ങ്്ള്്അറിയിച്്്. അയര്്ലനഡിറന
ആതിപേയതേ്ംെഹിക്്്ൊന്്തങ്്ള്്സജ്്രായിര്ന്്്റെ
ങ്്ിലം്രളിക്്ാര്റെയം്രാണിരള്റെയം്സ്രക്്റയക്്ര്
തിഇര്പോര്്ഡ്രളം്ഐരരണപ്േനറയട്ത്്തീര്മാന
മാണ്പരമ്്രമാറ്്ിെയക്്്്രറയന്്താണ്സിംബാബ്പെകര്ി
ക്്റ്്്അധിരാരിരള്്െയ്ക്്മാക്്ിയത.്
രളിക്്ാര്റെക്ടം്ബാംഗങ്്ളം്ഈസ്്ിതിെിപശഷത്്ി

ല്്ആശങ്്ാക്ലരാറണന്്ാണ്അയര്്ലട്്്പോര്്ഡ്െക്്ാ
വ്റെളിറപ്്ട്ത്്ിയത.്അതിനാല്്തറന്്അനാെശയ്മായ
ധ്തിഇപപ്്ള്്ആെശയ്മിറല്്ന്്്ംസ്്ിതിറമച്്റപ്്ട്്പശഷം
പരമ്്രറയക്്്റിച്്്ചിന്്ിക്്ാറമന്്്ംഅയര്്ലനഡ്കപ്തിനി
ധിപറഞ്്്.

കേ്ിക്്റ്്് പേമ്്േ െീട്്ി

ദക്്ിണാഫര്ിക്്ൻടീംഇന്്്യയിൽകട്ങ്്്ി
പൊലക്്ത്്∙റൊപൊണനെറസ്ബാധയക്്്ിറെഇന്്്യയി
ലക്ര്ങ്്ിയക്്ിണാകഫ്ിക്്നകര്ിക്്റ്്്െീമംഗങ്്ള.മ്ന്്്ഏ
രയിനങ്്ളെങ്്ിയപരമ്്രയക്്്ായിഇന്്്യയിറലത്്ിയയക്്ി
ണാകഫ്ിക്്നെീമിന്ഒര്മത്്രംപോലം്രളിക്്ാനായിറല്്
ന്്്മാകത്മല്്,ഇത്െറരഇന്്്യയിലനിന്്്നാട്്ിപലക്്്മെങ്്ാ
ന്മായില്്.പരമ്്രയിറലമ്ന്്ാംഏരയിനത്്ിന്പെയിയാ
പരട്്ിയിര്ന്്റൊലക്്ത്്യിലാണ്നിലെിലയക്്ിണാ
കഫ്ിക്്നെീംഉള്്ത.്റൊവ്്ാഴച്രാെിറലദ്ബായ്െഴിഇെര
നാട്്ിപലക്്്മെങ്്്റമന്്ാണ്റിപപ്്രട്്്.
ഏരയിനപരമ്്രയിറലആയയ്മത്്രത്്ിനായിയക്്ിണാ

കഫ്ിക്്നെീമം്ഇന്്്യനെീമം്മാരച്്്11ന്ഹിമാചലകപ്പയശി
റലധരംശാലയിലഎത്്ിയിര്ന്്്.എന്്ാല,രനത്്മഴറയ
ത്െരന്്്ഒര്പന്്്പോലം്എറിയാറതഈമത്്രംഉപപക്്ി
ക്്്രയായിര്ന്്്.ഇതിന്പിന്്ാറലറൊപൊണനെറസ്
പെരന്്്പിെിച്്പോറെപരമ്്രയിറലപശഷിച്്രണ്്്മത്്ര
ങ്്ളം്ബിസിസിഐറദ്്ാക്്ി.15ന്ലകന്ൗെിലം്18ന്റൊ
ലക്്ത്്യിലം്നെപക്്ട്്ിയിര്ന്്മത്്രങ്്ളാണ്റദ്്ാക്്ി
യത.്ഇപോറെഒര്മത്്രംപോലം്രളിക്്ാനാരാറതയാണ്
യക്്ിണാകഫ്ിക്്നെീംനാട്്ിപലക്്്മെങ്്്ന്്ത.്
പൊലക്്ത്്യിലതങ്്്ന്്യക്്ിണാകഫ്ിക്്നെീമിറനെി

മാനത്്ാെളത്്ിന്റോട്്ട്ത്്്തറന്്യാണ്താമസിപ്്ിച്്ിരി
ക്്്ന്്റതന്്്ബംഗാളകര്ിക്്റ്്്അപോസിപയഷന(സിഎ
ബി)അെിപഷക്ഡാലമിയെയ്ക്്മാക്്ി.

പഞ്്ക്ല(ഹരിയാന):ഓള്്ഇന്്്യറോ
ലീസ്അത്ലറ്്ികസ്്ചാമ്്്യന്്ഷിപ്്ില്്
പരരളാപോലീസ്18റമഡല്രള്മായി
മ്ന്്ാംസ്്ാനറത്്ത്്ി.പഞ്്ാബ്പോ
ലീസിന്ഒന്്ാംസ്്ാനവം്സി.ആര്്.പി.
എഫിന്രട്്ാംസ്്ാനവം്ലഭിച്്്.എട്്്
സേ്ര്്ണ്്വം്അഞ്്്റെള്്ിയം്അഞ്്്
റെങ്്ലവ്മാണ്പരരളാപോലീസ്പനെി
യത.്സംസ്്ാനപോലീസിറന്്്െിഭാഗ
ത്്ില്്റണ്്റപ്്ായത്പരരളാപോലീസ്
ആണ.്ഈ െിഭാഗത്്ിലം് പഞ്്ാബ്
പോലീസിനാണ്ഒന്്ാംസ്്ാനം.
100മീറ്്ര്്,200മീറ്്ര്്ഓട്്ത്്ില്്െി.മിഥ്

ന്്,400മീറ്്ര്്ഹര്്ഡില്്സ,്800മീറ്്ര്്ഓ
ട്്ംഎന്്ിെയില്്പോംസണ്്പൗപോസ,്
110മീറ്്ര്്ഹര്്ഡില്്സില്്മ്ഹമ്്ദ്ഫായി
സ,്നഹറജമ്്ില്്മന്കഫ്ാന്്സിസ,്െ
നിതരള്റെപോങ്ജംപില്്രമയ്ാരാജന്്
എന്്ിെര്്ക്്ാണ്സേ്ര്്ണ്്ം.െനിതരള്
റെ4X100മീറ്്ര്്റിപലയില്്സിനി.എസ,്
ഷില്്ബി.എ.പി, രമയ്ാ രാജന്്, മഞജ്.്
റരഎന്്ിെരെങ്്ിയെീംസേ്ര്്ണ്്ംപനെി.
100മീറ്്ര്്ഓട്്ത്്ില്്റര.പിഅശേ്ിന്്,
400മീറ്്ര്്ഓട്്ത്്ില്്എം.എസ്ബിപിന്്,

പോങ്ജംപില്്മ്ഹമ്്ദ്അനീസ,്110മീ
റ്്ര്്ഹര്്ഡില്്സില്്എം.െിഫഹദ,്െനി
തരള്റെനഹറജമ്്ില്്ആതിരപോമ
ന്്എന്്ിെരാണ്റെള്്ിറമഡല്്പനെി
യത.് 100മീറ്്ര്്ഓട്്ത്്ില്്റര.മഞജ്,്
400മീറ്്ര്്ഓട്്ത്്ില്്സമ്്തിപൊള്്രാപജ
കദ്്്ന്്,െനിതരള്റെപോങ്ജംപില്്ആ

ല്്ഫില്പക്്സ്എന്്ിെര്്ക്്ാണ്റെ
ങ്്ലം.4X100മീറ്്ര്്റിപലയില്്എം.െിഫ
ഹദ,്െി.മിഥ്ന്്,രാഹ്ല്്ജി.പിള്്,റര.പി
അശേ്ിന്്എന്്ിെരെങ്്ിയെീമിനം്െ
നിതരള്റെ 4X400 മീറ്്ര്് റിപലയില്്
സമ്്തിപൊള്്രാപജകദ്്്ന്്,അന്്സബാ
ബ,്നിബ.റര.എം,റജയസ്്റാണിറസ

ബാസ്്്്്യന്്എന്്ിെരെങ്്ിയെീമിനം്റെ
ങ്്ലംലഭിച്്്.സി.െിപാപ്്ച്്ന്്ആണ്പര
രളാപോലീസ്െീമിറന്്്രട്്ിജന്്്്മാപന
ജര്്.റര.എസ്ബിജ,്െി.എംമാര്്ട്്ിന്്എ
ന്്ിെര്് െീമിറന്്് മാപനജര്്മാരം് ജിജ്
സാമ്െല്്,െിപെക,്കശ്ീജിത്്്.എസ്എ
ന്്ിെര്്പരിശീലരരം്ആയിര്ന്്്.

നൊലീസ ്അത്ലറ്്ികസ്:് ബേ േ ളത്്ി ന ്മ ്ന്്ാം സ്്ാ െം

ലിസബ്ണ്്:പോര്്ച്്്ഗീസ്ഫ്ടപ്ോളര്് കര്ി
സ്്്്ിയാപോറൊണാള്്പോയ്റെഉെമസ്്ത
യില്ള്് പോട്്ല്രള്്ആശ്പകത്ിരളാക്്ി
മാറ്്്ന്്്റെന്്ത്ൊര്്ത്്െയ്ാജം. റതറ്്ായ
ൊര്്ത്്യാണ്കപ്ചരിക്്്ന്്റതന്്്റപസ്്്്ാ
നസിആര്്7പോട്്ല്്കര്്പ്്്മാപനജറ്മന്്്്െയ്
ക്്മാക്്ി.റൊെിഡ്19പെര്ന്്പശ്്ാത്്
ലത്്ില്് താരത്്ിറന്്് പോട്്ല്രള്് താ
ല്്ക്്ാലിര ആശ്പകത്ിരളാക്്്ന്്്റെന്്്
സപ്ാനിഷ് മാധയ്മമായ മാര്്സയാണ് ൊ
ര്്ത്്നല്്രിയത.്പിന്്ീട്ആൊര്്ത്്അെ
ര്്പിന്്െലിച്്ിര്ന്്്.
എങ്്ിലം്െിെിധമാധയ്ങ്്ള്്റതറ്്ായെിെ

രംൊര്്ത്്യാക്്ി.പോട്്ല്്കര്്പ്്്നിലപാട്
െയ്ക്്മാക്്ിയപോറെഇക്്ാരയ്ത്്ില്്ആശ
യക്ഴപ്്റൊഴിയ്രയായിര്ന്്്.തറന്്്കബ്ാ
ന്്ഡായ'സിആര്്7'റന്്്പപരില്ള്്പോട്്ല്
രളാണ്കര്ിസ്്്്്യാപോആശ്പകത്ിരളാക്്ിമാ
റ്്്റമന്്്ൊര്്ത്്രള്്െന്്ിര്ന്്ത.്ഈആ
ശ്പകത്ിരളില്് പസെനം റചയ്്്ന്് പോക്്

ര്്മാരം്നഴ്സ്മാര്മെങ്്ിയസ്്്്ാഫ്രള്റെ
ശമ്്ളംഉള്്റപ്്റെയ്ള്്റചലവ്രള്്താരം
െഹിക്്്റമന്്്ംകപ്ചരിച്്്.
ഞങ്്ള്് പോട്്ല്രള്് നെത്്്രയാണ.്

അെറയആശ്പകത്ിരളാക്്ിമാറ്്്ന്്ില്്.എ
ങ്്റനയായിര്പ്ന്അങ്്റനതറന്്ത്െ
രം്.ഇത്സംബന്്ിച്്്മാധയ്മങ്്ളില്്നിന്്്
നിരെധി അപന്േഷണങ്്ള്് െര്ന്്്റട്്
ന്്്ംലിസബ്ണിറലപോട്്ലിറന്്്ഔപയ്യാഗി
രെക്്ാവ്അറിയിച്്്.
അപതസമയം െിൊയത്്ില്് റൊണാ

ള്്പോകപ്തിരരിക്്ാന്്തയ്്ാറായിട്്ില്്.താര
മിപപ്്ള്് പോര്്ച്്്ഗലിറല മയീരയില്് രേ്ാറ
നന്്്നിലാണ.്
െീമംഗമായ റ്ഗാനിയില്് റൊെിഡ് 19

നെറസ്ബാധസ്്ിരീരരിച്്സാഹചരയ്ത്്ി
ലാണിത.്പോര്്ച്്്ഗലില്്ഇത്െറര170ഓളം
പപര്്ക്്ാണ്നെറസ്ബാധസ്്ിരീരരിച്്ത.്
ആരം്ഇത്െറരഇെിറെമരണറപ്്ട്്ിട്്ില്്

അതുവയുാജം!
ഓള്് ഇന്്്യ പൊലീസ ്അത ്ലറ്്ികസ് ്ചാമ്്്യന്്ഷിപ്്ില്് മന്്്ാം സ്്ാനവം് സംസ്്ാന പൊലീസ ്വിഭാഗത്്ില്് റണ്്റപ്്്മായ
പേരളാ പൊലീസ ്ടീം അംഗങ്്ള്് പര്ോഫിയമ്ായി.

ഇം ഗ്്ീ ഷ ്ഫ ്ട് ബോ ള്് അ ബോ സി ബേ ഷ നെതിബേ റണ്ി



നയ്്െല്്ഹി:യോകത്്ിനലഏ
റ്്വം് ലാഭത്്ില്് പപ്വര്്ത്്ി
ക്്്ന്്കമ്്നികളിനോന്്ായ
സൗേിഅരാംയൊംയ്നടലാഭ
ത്്ില്്വന്്ഇടിവ്യരഖനപ്്ട്
ത്്ിയിട്്്നണ്്ന്്്റിയപ്്ര്്ട്്്.ക
മ്്നിയ്നട2019നലഅറ്്ാോ
യത്്ില്21ശതമാനമാണ്മ്
ന്്വര്്ഷനത്്അയപക്്ിച്്്ഇ
ടിവ്യരഖനപ്്ട്ത്്ിയത.്കമ്്
നിയ്നടഅറ്്ാോയം 2019ല്്

88.2ബിലയ്ണ്്യോളറായിച്
ര്ങ്്ി.

യൊവിഡ-്19ഭീതിനയത്ട
ര്്ന്്്എണ്്വിലയില്ണ്്ായഇ
ടിവാണ് കമ്്നിയ്നട ലാഭ
ത്്ില്്തകര്്ച്്യനരിട്്ത.്നസ
പറ്്്ംബറില്് അരാംയൊയ്നട
എണ്് സംഭരണ ശാലയക്്്
യനനര ഹ്തി വിമതര്് നട
ത്്ിയ ആപക്മണവം് കമ്്
നിയ്നട ലാഭന്ത്യം് വര്
മാനന്ത്യ്നമല്്ാം ബാധി
ച്്ിട്്്ന്ണ്ന്്ാണ് വിേഗധ്ര്്
പറയ്ന്്ത.്2020ല്്അരാം
യൊ25ബിലയ്ണ്്യോളര്്മ്
തല്്30ബിലയ്ണ്്യോളര്്വ
നര ചിലവ്ക്റക്്ാന്് പദ്്
തിയിട്ന്്തായിഅരാംയൊ
സിഇഒഅമിന്് നാസര്് വയ്
ക്്മാക്്ി. നിലവില്് എണ്്
വില ക്റഞ്്തിനാല്് ചില
വ്കള്്ക്റക്്ാനതകമ്്നി
ക്്്മറ്്്മാര്്ഗങ്്ളില്്.

2019ല്് കമ്്നി 73.2
ബിലയ്ണ്്ബിലയ്ണ്്യോളര്്
ഓഹരി ഉടമകള്്ക്്് ലാഭവി
ഹിതം നല്്കിയിട്്്ന്ണ്ന്്്
കമ്്നി വയ്ക്്മാക്്ി. എ
ന്്ാല്്വര്മാനത്്ില്് ഇടി
വ് യരഖനപ്്ട്ത്്ിനയങ്്ിലം്
ഓഹരി ഉടമകള്്ക്്് ഈ വ
ര്്ഷവം്കമ്്നി75ബിലയ്ണ്്
യോളര്്ലാഭവിഹിതംനല്്കി
യയക്്്ം.എന്്ാല്്കമ്്നിയ്
നടപപ്ാഥമികഓഹരിവില്്പ്്ന
യില്നട29.4ബിലയ്ണ്്യോള
ര്് മ്ലധനസമാഹരണമാണ്
യനടിയത.് യോകത്്ിനലഏറ്്
വം്വലിയമ്ലധനസമാഹര
ണമാണ്ഐപിഒയില്നട ക
മ്്നിയനടിയത.്

2020 മാരച്്്17നൊവ്് സാമ്്ത്്ികം 11EKM/ALP

ഭാരതി അകസ്യക്്്്
ഫിനന്ാ്വിറ്്ി
പര്സക്ാരം
നകാച്്ി:ഇന്്ഷ്റന്്സ്യമഖല
യിനല നവീനവതക്രണത്്ി
നായിലഭിക്്്ന്്െിനന്ാ്വിറ്്ി
പ്രസ്കാരം ഭാരതി അക്സ
സലഫ്ഇന്്ഷ്റന്്സിന.്ഉപ
യഭാക്്ാക്്ള്്ക്്്ം വിതരണ
ക്്ാര്്ക്്്ംആഭയ്ന്്രഇടപാട്
കര്്ക്്്മായിപരിധിയില്്ാത്്
യസവനങ്്ള്്ഉറപ്്്നല്്ക്ന്്
ഇഎഎസഇ്െിജിറ്്ല്്സംവി
ധാനംയാഥാര്്ഥയ്മാക്്ിയത്പ
രിഗണിച്്ാണ്പ്രസക്ാരം.ഉ
തപ്ന്്അന്യയാജയ്പരിയശാ
ധന,പപ്ിമിയംകണക്്്ക്ട്്ല്്,
പണമടവ,്ഇയപാളിസിനല്്ക
ല്്ത്ടങ്്ിയവനയല്്ാംഇഎഎ
സഇ്യില്്ലഭയ്മാണ.്ഒന്്രമി
നിട്്്തീര്മാനംനകാണ്്്ംഅര

മിനിട്്് പപ്സാധനം നകാണ്്്ം
യപാളിസിസാധയ്മാക്ന്്ഏറ്്
വം്യവഗതയയറിയതം്സമപഗ്
വ്മായ സംവിധാനമാണിത.്
െിനന്ാ്വിറ്്ി പ്രസ-്-കാരം
വഴിഭാരതിഅക-്-സയ്നടഅ
തിയവഗവം് സ്താരയ്തയ്മ്
ള്്യപാളിസിനടപടികള്്അം
ഗീകരിക്്നപ്്ട്്തില്്സയന്ാ്ഷ
മ്നണ്്ന്്് എംെിയം് സിഇഒ
യ്മായ വികാസ് യസഥ് പറ
ഞ്്്. ഒയരസമയംഓണ്്സല
നം്ഓഫ്സലന്മായിഉപയഭാ
ക്്ാക്്ള്്ക്്്എവിനടയം്എ
യപ്ാ്ഴം്യസവനനമത്്ിക്്്ന്്
തില്്ഭാരതിഅക്സഎന്്്ം
മ്ന്്ിലായിര്നന്്ന്്്സിഒഒഇ
ഷിതമ്ഖര്്ജിച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.

സവ്രണം
30,600

നവളിനച്്ണ്്:മില്്ിങ് 16,900
നവളിനച്്ണ്് 15,500
നകാപപ് 10,390-11,200
പിണ്്ാക്്്എകസ്ന്പല്്ര്് 2400
പിണ്്ാക്്്യറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്30,000
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 29,000
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 32,000
ച്ക്്്മീെിയം 26,500
ച്ക്്്നബറ്്്്് 27,500
മഞ്്ള്്നാടന്് ഇല്്
യസലം-ഈയറാഡ്7200-7600
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്നയ്് 24,000- 25,000
അടയക്്്ഓള്്ഡ്25,000-26,000
പഞ്്സാര 3600
മ്ളക് 15,000-27,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
നചറ്പയര്് 9500-10,500
കടല 5100-6300

മ്തിര 4000
എള്്് 14,000-15,000
മല്്ി 7600-19,000
പച്്രിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജയ)3400-3500

ജാതിക്്നതാണ്്ന്്(കിയലാ)200-240
ജാതിക്്നതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കിയലാ)

400-450
ജാതിപപത്ിമഞ്്-ച്വപ്്്(കിയലാ)

1100-1500
പഗ്ാമ്്്(കിയലാ) 550

റബര്്ആര്്എസ്എസ്5യപ്ഗഡ്
12,000-12,700

റബര്്ആര്്എസ്എസ്4യപ്ഗഡ്12,900
ഒട്്്പാല്് 8,300
ലാറ്്കസ്് 7,900
സവ്ര്്ണം 30,600
പാംഓയില്് 7300

വിനിമയനിരക്്്

SENSEX:31,390.07(−2,713.41)
NIFTY: 9,197.40(-757.80)

ഡോളര്് 74.33
യ്ഡോ 83.19
പൗണ്്് 91.52
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 78.81
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്53.45
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 46.25
കഡേേിയന്് 53.45
ബഹേിന്്ദിോര്് 196.49
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 240.28
ഒമാേിേിയാല്് 191.74
സൗദിേിയാല്് 19.78
യ്എഇദിര്്ഹം 20.14
ഖത്്ര്് 20.14

നൊച്്ി: കടളിനല യോപ്്ിങ്്് ക്റ
ഞ്്യോനട നൊവിഡ് 19കാലത്്്
ഇ-നൊയമഴസ്്കമ്്നികള്്ക്്്വന്്
യനട്്ം.ആയോളതലത്്ിനലപപ്ധാന
ഇ-നൊയമഴസ്്കമ്്നികള്നടകണ
ക്്്കള്് തനന്് ഇത് വയ്ക്്മാക്്്
ന്്്.സവറസ്പടര്നമന്്ഭീതിയില്്
ആള്കള്്യോപ്്ിങ്ക്റക്്്കയം്,
സാധനങ്്ള്് വാങ്്ാന്് ഇ-നൊയമ
ഴസ്് കമ്്നികനള ആപശ്യിക്്്ക
യം്നചയത്താണ്വന്്യനട്്ത്്ിനിട
യാക്്ിയത.്നഗരത്്ിനലയോപ്്ിങ്
മാള്കളം്മറ്്്ംസര്്ക്്ാര്്നിര്്യദ്്ശ
നത്്ത്ടര്്ന്്്അടച്്ിട്്യോനടയാണ്
ഇ-നൊയമഴസ്് കമ്്നികള്്ക്്് വ
ന്്യോതില്്യനട്്ംനൊയ്്ാന്്സാധി
ച്്ത.്

ഫ്്ിപ്്്കാര്്ട്്്,ആമയോണ്്,ബിഗ്
ബാസ്ക്്റ്്്, പഗ്ായെഴസ്് എന്്ിവ
യക്്്്സാധാരണഗതിയില്്ലഭിക്്്

ന്്തിയനക്്ാള്്20മ്തല്്30ശതമാ
നംവനരവര്്ധനവാണ്പപ്തിേിനംല
ഭിക്്്ന്്ഓര്്െറ്കളില്്ഉണ്്ായത.്

സാനിസറ്്സറ്കള്്,യോപ്്്,നി
യത്യാപയോഗസാധനങ്്ള്്ത്ടങ്്ി
യവനയല്്ാം ച്ടപ്്ം യോനലയാണ്
ഇ-നൊയമഴസ്്ല്്ാറ്്്യോമ്കളില്്വി
റ്്ഴിക്്നപ്്ട്ന്്ത.്  ആള്കള്് പ്റ
ത്്ിറങ്്ാത്്സാഹചരയ്ംശക്്ിനപ്്
ട്കയം്ഉതപ്ന്്ങ്്ള്്വാങ്്ാന്്ഇ-
നൊയമയഴസ്കമ്്നികനളമാപത്ംആ
പശ്യിക്്്ന്്സാഹചരയ്മാണ്ഇയപ്്
ള്്ര്പനപ്്ട്്്വര്ന്്ത.്

ആയ്ര്്യവേഉതപ്്്ന്്ങ്്ള്്,ക്ട്്ി
കള്നടഭക്്ണവിഭവങ്്ള്്,മ്ഗങ്്

ള്്ക്്്ള്് ഭക്്്യ ഉതപ്്്ന്്ങ്്ള്്ത്ട
ങ്്ിയവയന്ക്്ല്്ാം വലിയ െിമാ
ന്്ൊണ്ഇ-നൊയമഴസ്്ഫള്ാറ്്യോ
മ്കളില്്ഉണ്്ായിട്്്ള്്ത.്

ഓണ്്സലന്്ഏജന്്സികളായ
ബിഗ്ബാസ്ക്്റ്്്,യപ്ഗായെഴ്സ്ത്ട
ങ്്ിയവയ്നടബിസിനസ്ഇന്്്യയി
ല്്വന്്യോതില്്വരധിച്്തായിഅ
വകാശവാേം.മാവ,്അരി,പയറ്വര
ഗങ്്ള്്, അണ്നാശിനി, ഹാന്്ഡ്
സാനിസറ്്സര്്,െയപ്്ര്്,യപഴ്സണ
ല്് നകയര്് ഇനങ്്ള്് എന്്ിവനയ
ല്്ാം ഓണ്്സലന്്ആയിവന്്യോ
തില്്ജനങ്്ള്്യശഖരിക്്്ന്്തായി
ബിഗ് ബാസ്ക്്റ്്്, യപ്ഗായെഴ്സ് എ

ന്്ിവയിനലഉന്്തഉയേ്യാഗസ്്നരഉ
ദ്്രിച്്്ള്്റിയപ്്ര്്ട്്്പറയ്ന്്്.

ബിഗ്ബാസ്ക്്റ്്ിന്്്വളര്്ച്്ാനി
രക്്്ഇരട്്ിയായി.ഓര്്െര്്എണ്്ം15
മ്തല്്20ശതമാനംവനരക്ടിനയ
ന്്്സിഇഒഹരിയമയൊന്്പറഞ്്്.
ഉപയോക്്ാക്്ള്്വരധിക്്്ന്്തിന
ന്സരിച്്് സംഭരണ യശഷി ഉയ
ര്്ത്്്ന്്തിന്പ്റയമനെലിവറിവാ
ഹനങ്്ള്നടയം് ജീവനക്്ാര്നട
യം്എണ്്ംക്ട്്്കയാനണന്്്ംയമ
യൊന്്പറഞ്്്.

ഇ-കോകമഴ്സില്്തകര്്പ്്ന്്കസയില്്
ഫ്്ിപ്്്കാര്്ട്്്,ആമസോണ്്,ബിഗ്ബാസ്ക്്റ്്്,ഗര്ാസേഴസ്്എന്്ിവയക്്്്
സാധാരണരതിയില്്െഭിക്്്ന്്തിസേക്്ാള്്20മ്തല്്30ശതമാേം
വലരവര്്ധേയാണ്ഗൈ്തിദിേംെഭിക്്്ന്്ഓര്്ഡറ്കളില്്ഉണ്്ായത.്

നൊച്്ി: സപപ്്്സലന വഴി
പാചകവാതകംവടക്്ന്്യകര
ളത്്ിയലക്്്ംഇ-നഗയ്ലിന്്്
യനത്തവ്ത്്ില്് നടക്്്ന്്
നൊച്്ി-മംഗള്ര്പപ്ക്തിവാ
തകസപപ്്്സലന്്പദ്്തിയി
ല്്കണ്്്ര്്ജില്്യിനലസപപ്്്
സലനഈമാസംകമ്്ിഷന്്
നചയ്്്ം.ഇവിനടനിന്്്വീട്ക
ളിയലക്്്ം സ്്ാപനങ്്ളിയല
ക്്്ംപപ്ക്തിവാതകംഎത്്ി
ക്്ാന്ള്്കരാനറട്ത്്ിരിക്്്
ന്്ഐഒസി-അോനിസംയ്
ക്്സംരംഭം ഇതിന്ള്് സ
ര്്യവകണ്്്രില്്ത്ടങ്്ി.
നൊച്്ി-ക്റ്്നാട്,നബംഗള്

ര-്മംഗള്ര് സപപ്്് സലന
(നകനകബിഎംപിഎല്്) പദ്്
തിയ്നടഭാഗമായാണ്നൊച്്ി
മ്തല്്മംഗള്ര്വനരസപപ്്്
സലനസ്്ാപിക്്്ന്്ത.്ഇതി
ല്് നൊച്്ി മ്തല്് പാലക്്ാട്
ക്റ്്നാട്വനരയ്ള്്ഭാഗംയന
രയത്് കമ്്ിഷന്് നചയത്ിര്
ന്്്.ക്റ്്നാട്മ്തല്്കണ്്്ര്്
ജില്്യിനലക്റ്മാത്്്ര്്വനര
യ്ള്് ഭാഗനത്് കമ്്ിഷനി
ങ്്ാണ്ഈമാസംനടക്്്ക.
ക്റ്മാത്്്ര്്മ്തല്്നീയലശവ്
രംയപയോല്്വനരയ്ള്്ഭാഗ
നത്്സപപ്്ിടല്്പ്ര്്ത്്ിയാ
യിട്്്ണ്്്. ചപന്്്ഗിരിപ്്്ഴയക്്്്
ക്റ്യകസപപ്്ിട്ന്് യോലി
ക്ടി പ്ര്്ത്്ിയായാല്് നൊ
ച്്ി-മംഗള്ര്380കിയോമീറ്്ര്്
സപപ്്് സലന പ്ര്്ണമായി
പപ്വര്്ത്്നസജ്്മാകം്.ഇവി
നട1.4കിയോമീറ്്ര്്ദ്രംസപ
പ്്ിടാനായിമാഹിനാബാദ്ഭാഗ
ത്്്മണ്്്ത്രക്്ല്്പ്യോഗ
മിക്്്കയാണ.്കണ്്്ര്്ജില്്യി
ല്് 112 കിയോമീറ്്റം് കാസ
ര്്യൊട്80കിയോമീറ്്റ്മാണ്
പദ്്തിയില്ള്്ത.്

100കിതോമീറ്്റിൽ്്
ഒര്ഐൈിതറ്്്്ഷന്്
ഓയോ 100 കിയോമീറ്്ര്് ദ്ര

ത്്ിലം് ഒര്ഐപി(ഇ്്്ര്്മീ
െിയറ്്് പിഗ്്ബിള്്) യറ്്്്ഷന്
ണ്്്.സപപ്്്സലനിന്്്ഉള്്വ
ശംക്തയ്മായഇടയവളകളില്്
ശ്ചിയാക്്്കയാണ് ഐപി
യറ്്്്ഷന്്് പപ്ധാന ച്മതല.
സപപ്്്ഇന്്സ്നപക്്ന്്യഗജ്
സംവിധാനം ഉപയോഗിച്്ാ
ണ്ശ്ചീകരണം.ഐപിയറ്്്്
ഷനിലം് വാല്്വ് യറ്്്്ഷന്ക
ളിലം് സപപ്്് സലന പപ്വ
ര്്ത്്ിപ്്ിക്്ാന്് ജീവനക്്ാര്
ണ്്ാകില്്. ഇവഅണ്്മാന്്ഡ്
(ആളില്്ാത്്) യറ്്്്ഷന്കളാ
യാണ്വിഭാവനംനചയത്ിരി
ക്്്ന്്ത.്സ്രക്്ാജീവനക്്ാ
ര്്മാപത്മാണ്ണ്്ാക്ക.

നിയപത്്്ണതകപദ്്്ംതോച്്ി
നൊച്്ി-മംഗള്ര്സപപ്്്സല
നിന്്് പ്ര്്ണ നിയപന്്്ണം
നൊച്്ിയിനലറീജനല്്ഗയ്ാസ്
മാനനജന്മ്്്്നസ്്്റില്്ഇര്
ന്്ാണ.്യറ്്്്ഷന്കളില്്സ്്ാ
പിക്്്ന്്സിസിടിവികയ്ാമറക
ള്നട നിരീക്്ണം, പപ്ധാന
സപപ്്്സലനവഴിയ്ള്്വാ
തക വിതരണത്്ില്് എനന്്
ങ്്ിലം്തകരാര്്സംഭവിച്്ാല്്
അതറിയാന്ള്്സംവിധാനം
എന്്ിവനയല്്ാം ഇവിനടയാ
ണ്ള്്ത.്
ഒര്ഓപ്്യറഷനല്്നമയി്്്ന
ന്്സ്യബസ്മാപത്ംജില്്കളില്
ണ്്ാകം്. സ്കാെ (സ്പ്്
ര്്സവസറി കണ്്യപ്ടാള്് ആ
ന്്ഡ് യെറ്് അകവ്ിസിഷന്്)
സംവിധാനം ഉപയോഗിച്്ാ
ണ്പപ്ധാനസപസല്്നിനല

വാതകനീക്്ം നൊച്്ിയിനല
യകപന്്്ത്്ില്് നിരീക്്ിക്്്ന്്
ത.്

തോച്്ിമ്െൽ്്മംഗള്ര്
വതരയ്ള്്വാെകൈാെ
ഇങ്്തന:
പ്ത്സവപ്്ിന്് എല്്എന്്ജി
നപയപ്ടാനനറ്്്- പ്ത്സവപ്്്
നഗയല്്നെസപ്ാച്്്യകപന്്്ം-കള
മയശ്്രിഏല്ര്്ഐപിയറ്്്്ഷ
ന്്-ക്റ്്നാട്ഐപിയറ്്്്ഷന്്-
ഉണ്്ിക്ളംഐപി യറ്്്്ഷന്്-
ക്റ്മാത്്്ര്് ഐപി യറ്്്്ഷ
ന്്-കാസരയ്ൊട്ഇച്്ിലംപാടി
ഐപിയറ്്്്ഷന്്-എംസിഎഫ്
ല്്ാ്്്്.
സപപ്്്സലനിലനിന്്്വയ്വ
സായശാലകള്്ക്്്നല്്ക്ന്്
ത്ക്ടാനത ഉപശം്ഖലകള്്
സ്്ാപിച്്്വീട്കളിലം്വാഹ
നങ്്ളിലം് പപ്ക്തിവാതകം
എത്്ിക്്്ന്്യോനട സ
ര്്ക്്ാരിന്്്വര്മാനംക്ടം്.
നിക്തിഇനത്്ില്്900യൊ
ടിര്പവര്മാനമ്ണ്്ാക്നമ
ന്്ാണ് പപ്തീക്്. നൊച്്ിയി
നലവന്്കിടവയ്വസായശാല
കള്്ക്്് പപ്ക്തിവാതകംന
ല്്ക്ന്്വകയില്്നിലവില്്
300യൊടിര്പനിക്തിലഭി
ക്്്ന്്്ണ്്്.
പ്ത്സവപ്്ിനിനലപപ്ധാന
നടര്്മിനലില്്നിന്്്നൊച്്ിയി
നല വയ്വസായശാലകളിയല
ക്്് പപ്തിേിനം 38.3 ലക്്ം
കയ്്ബിക് മീറ്്ര്് സിഎന്്ജി
നൊട്ക്്്ന്്്.ഇതില്് 28ല

ക്്വം്ബിപിസിഎല്്ിനാണ.്
ൊകറ്്്ിന്്്ഉപയോഗംഒന്്പ
ത്ലക്്മാണ.്മറ്്്വയ്വസായ
ശാലകള്്1.3ലക്്ംകയ്്ബിക്
മീറ്്ര്് ഉപയോഗിക്്്ന്്്. എ
ച്്്ഒസിഎല്്,സബ്നകമി,ടാറ്്
നസറാമികസ്,് നിറ്് ജലാറ്്ി
ന്്, മലയ റബന്ടക്ത്ടങ്്ി
യവയാണ് ഇതില്് പപ്ധാന
സ്്ാപനങ്്ള്്. വാഹനങ്്
ളിലം് വീട്കളിലം്മാപത്മാ
യി 34,600 കയ്്ബിക് മീറ്്ര്്
പപ്ക്തിവാതകംഉപയോഗി
ക്്്ന്്്.മംഗള്ര്സലന്്ക
മീഷന നചയ്്്ന്്യോനട 60
ലക്്ം കയ്്ബിക് മീറ്്റായി
പപ്തിേിന ഉപയോഗം ഉയര്
നമന്്ാണ്കര്ത്ന്്ത.്
എല്്പിജി ഉപയോഗിക്്്

ന്്വയ്വസായയമഖലസിഎ
ന്്ജിയിയലക്്് മാറ്ന്്യോ
നട കിയോയ്ക്്് 17 ര്പവീ
തം ലാഭിക്്ാം. അതായത,്
1000കിയോഎല്്പിജിേിവ
സവം്ഉപയോഗിക്്്ന്്വയ്
വസായശാലകള്്ക്്്യോ
ലം് 17,000 ര്പ ലാഭം. കി
യോമീറ്്റിന്ആറ്ര്പവീതം
നപയപ്ടാളിന്നചലവിട്ന്്ടാ
കസ്ിവാഹനങ്്ള്്ക്്്സിഎ
ന്്ജിയിയലക്്് മാറിയാല്് ര
ണ്്്ര്പ നൊട്ത്്ാല്് മതി
യാകം്. ഇന്്ന നചലവ്മാ
പത്ം പപ്തിമാസം 5000 ര്പ
ലാഭിക്്ാം.പാചകവാതകംഉ
പയോഗിക്്്ന്്വര്്സപപഡ്്
നാച്്്റല്് ഗയ്ാസിയലക്്് മാറി
യാല്്250ര്പയാണ്പപ്തിമാ
സംലാഭം.

പൈപ്്്പൈന്്വഴി
ൈാഭം900കോടി

നൊച്്ി:ആോയനിക്തിയ്മായിബ
ന്്നപ്്ട്്തം്അല്്ാത്്ത്മായനിര
വധിമാറ്്ങ്്ളാണ്ഏപപ്ില്്ഒന്്്മ്
തല്്നടപ്്ില്്വര്ന്്ത്സാധാരണ
ക്്ാനരബാധിക്്്ന്്പപ്ധാനസാമ്്
ത്്ികമാറ്്ങ്്ള്്ഇവയാണ.്

1.പ്െിയനിക്െിസപപ്്്ദായം
ധനമപന്്്ി നിര്്മ്്ലസീതാരാമന്്

ബജറ്്ില്്പപ്ഖയ്ാപിച്്പ്തിയനിക്
തിഘടനഏപപ്ില്്ഒന്്ിന്നിലവില്്
വരം്.അയതസമയം നിലവില്ണ്്ാ
യിര്ന്്രീതിത്ടര്കയം്നചയ്്്ം.
നിക്തിോയകര്്ക്്് അവര്നട താ
തപ്രയ്മന്സരിച്്്,നിയക്്പരീതിയ
ന്സരിച്്്ഇവിനടനതരനഞ്്ട്പ്്്ന
ടത്്ാം.പപ്തയ്ക്്നിക്തിയോര്്െി
ന്്്അറിയിപ്്്അന്സരിച്്് പഴയ
തം്പ്തിയത്മായരീതികള്്ഒയോ
വര്്ഷയത്്യം് നിയക്്പവം് യനട്്
വം്യൊക്്ിനിക്തിോയകന്അവ
ലംബിക്്ാവ്ന്്താണ.് ഭവന വാ
യപ്ാപലിശ,മ്തല്്,എല്്ഐസി,
മയ്്ച്്്വല്് െണ്്് യോല്ളള നിക്തി
സംരക്്ണഉപാധികള്്ക്്്കിഴിവ്
കളം്നിക്തിഒഴിവ്കളം്ലഭിക്്്
ന്്താണ്പഴയ രീതി.എന്്ാല്് 80
സിഅടക്്മ്ള്്ചട്്ങ്്ള്നടപരിധി
യില്ള്്ഇത്്രംനിയക്്പങ്്ള്്ക്്്
യാനോര്വിധ ഒഴിവ്കളം്പരിഗ
ണിക്്ാത്്താണ്പ്തിയനിക്തി
സപമ്്്ോയം.അയതസമയംഇവിനടഒ
യോ സ്്ാബിനം് ക്റഞ്് നിക്തി
നയഅടയയ്ക്്ണ്്ത്ള്്്.അത്നൊ
ണ്്്വയ്ക്്ികള്്അവര്നടവര്മാനം,
നിയക്്പംഇങ്്നനപലഘടകങ്്ള്്

വിലയിര്ത്്ിയവണംനതരന്ഞ്ട്
പ്്്നടത്്ാന്്.

അഞ്്്ലക്്ംവനരയ്ളളവര്മാ
നത്്ിന്നിക്തിയില്്.അഞ്്്മ്തല്്
7.5ലക്്ംവനര10ശതമാനമാണ്നി
ക്തി.7.5മ്തല്്10ലക്്ംവനര15ശ
തമാനവം്10മ്തല്്12.5ലക്്ംവ
നര20ശതമാനവം്12.5മ്തല്്15വ
നര25ശതമാനവം്15ലക്്ത്്ിന്മ്
കളിലാണ്വര്മാനനമങ്്ില്്30ശത
മാനവം്-ഇങ്്നനയാണ്പ്തിയനി
ക്തിസ്്ാബ.്ഒഴിവ്കളം്കിഴിവ്ക
ളം്യവണ്്എന്്്ള്്വര്്ക്്്ഇത്നത
രനഞ്്ട്ക്്ാം.

2.അടിസ്്ാനഇനഷവ്റന്്സ്
കവതറജ്
ആയോഗയ് ഇനഷവ്റന്്സ് യമഖല

യിയലക്്് പരമാവധിആള്കനള ഉ
ള്്നപ്്ട്ത്്്വാന്തക്ന്്അടിസ്്ാ
ന യോളിസിയായ ആയോഗയ് സ
ഞജ്ീവനിഏപപ്ില്്ഒന്്ിന്നിലവി
ല്്വരം്.ഇനഷവ്റന്്സ്എട്ക്്്ന്്
യാള്നടഅടിസ്്ാനആവശയ്ങ്്ള്്

നിറയവറ്്്ന്്യോളിസിയായിരിക്്്ം
ആയോഗയ്സഞജ്ീവനി.ച്ര്ങ്്ിയ
നചലവില്്പരമാവധിഅഞ്്്ലക്്ം
ര്പവനരയാണ്ഈയോളിസിയ്നട
കവയറജ്എന്്തിനാല്്ഇടത്്ട്്്കാ
ര്്ക്്്ഏനറപപ്ിയനപ്്ട്്തായിരിക്്്മി
ത.്നിലവില്്വിവിധകമ്്നികള്്ന
ല്്ക്ന്് സവവിധയ്മാര്്ന്് ആയോ
ഗയ്ഇനഷവ്റന്്സ്യോളിസികളില്്ഒ
ളിഞ്്ിരിക്്്ന്്വയ്വസ്്കളം്മറ്്്ം
നല്്യിംനസറ്്ില്്നമ്്്്അടക്്മ്ളള
കാരയ്ങ്്ളില്്പിന്്ീട്ആശയക്്്ഴപ്്
ത്്ിന്കാരണമാക്ന്്്ണ്്്.ഇത്പരി
ഹരിക്്്ന്്തിന്യവണ്്ിയാണ്ഇന
ഷവ്റന്്സ് നറഗ്യലറ്്റി അയോറിറ്്ി
എല്്ാകമ്്നികള്നടയം്അടിസ്്ാ
നയോളിസികള്്ക്്്ഒയരയപരം്സവ്
ഭാവവ്മായിരിക്്ണനമന്്്നിശ്്യി
ച്്ത.്അതിന്്്ഭാഗമായി"ആയോഗയ്
സഞജ്ീവനിയോളിസി'എന്്നോ
ത്നാമയത്്നൊപ്്ംകമ്്നികള്നട
യപരം്യചര്്ത്്്അടിസ്്ാനയോളി
സികള്്വിതരണം നചയ്്ാം.ഇയോ
നട പഗ്ാമീണ യമഖലകള്നടയം് ഇട
ത്്രക്്ാരായആള്കനളയം് ഇന
ഷവ്റന്്സ്പപ്ാതിനിധയ്ംഉയര്നമന്്്
കര്ത്ന്്്.

3.ൈാന്്-ആധാര്്ബന്്ം
പാന്്ആധാറ്മായിബന്്ിപ്്ിക്്്

ന്്തിന്ള്്അവസാന േിവസം മാ
ര്്ച്്്31ആണ.്അതായത്ഏപപ്ില്്ഒ
ന്്ിന്മ്മ്്്പാന്്ആധാറ്മായിബ
ന്്ിപ്്ിച്്ിനല്്ങ്്ില്്വലിയത്കപിഴ
നോട്യക്്ണ്്ിവയന്്ക്്ാം.ആോയ
നിക്തിവക്പ്്ിന്്്വിശേീകരണമ

ന്സരിച്്്മാര്്ച്്്31ന്മ്മ്്്ഇര്യര
ഖകളം് പരസപ്രം ബന്്ിപ്്ിക്്ാ
ത്്വര്്10,000ര്പപിഴനോട്യക്്
ണ്്ിവരം്.ആോയനിക്തിചട്്ത്്ി
ന്്്നസക്്ന്്272ബിഅന്സരിച്്്
അന്യഛ്്േം139 എയിനലവയ്വസ്്
കള്് പാലിക്്്ന്്ിനല്്ങ്്ില്് അസ
സിംഗ്ഓെിസര്്ക്്്10000ര്പനപ
നാല്്റ്്ിനിര്്യേശിക്്ാം.എന്്ാല്്ഇ
ത്കര്്ശനമായിനടപ്്ാക്്്യോഎന്്
കാരയ്ംവയ്ക്്മല്്.മാര്്ച്്്31നകംബ
ന്്ിപ്്ിക്്ല്്നടന്്ിട്്ിനല്്ങ്്ില്്പാന്്
കാര്്ഡ്പിന്്ീട്പപ്വര്്ത്്നരഹിത
മാക്നമന്്ാണ്അറിയിപ്്്.ആോയ
നിക്തിവക്പ്്ിന്്്കണക്്ന്സരി
ച്്് 30.75 യൊടിപാന്്കാര്്ഡ്കളാ
ണ്കഴിഞ്്ജന്വരിഏഴ്വനരആ
ധാറ്മായിബന്്ിപ്്ിച്്ിട്്്ള്്ത.്എട്്്
തവണതീയതിനീട്്ിനല്്കിയിട്്്ം17
യൊടിയിയലനറ കാര്്ഡ്കള്് ഇനി
യം്ബന്്ിപ്്ിക്്നപ്്യടണ്്ത്ണ്്്.

4.വിതദശയാപെ്യക്്്്
തെൈതവറം്
വിയേശയാപത്യക്്്്ഇനിനചലയവ

റം്.ബജറ്്ിനലനിര്്യേശമന്സരിച്്്
ഏപപ്ല്്ഒന്്്മ്തല്്വിയേശയാപത്ക
ള്്ടിസിഎസി(ഉറവിടനിക്തി)ന്്്
പരിധിയിലാകം്. ഏപപ്ില്് ഒന്്ിന്
യശഷംര്ര്്ഓപ്്യററ്്ര്്മാര്്അന്്ര്്യേ
ശീയയാപത്കള്്ക്്്അവര്നടഇടപാ
ട്കാരില്്നിന്്്അഞ്്്ശതമാനംനി
ക്തി ഉറവിടത്്ില്് നിന്്് യശഖരി
ക്്ണം.അയതസമയംപാന്്കാര്്െി
ല്്ാത്്വരാനണങ്്ില്്ഇത്10ശതമാ
നമായിരിക്്്ം.

ഏപപ്ിലില്്കാത്്ിരിക്്്ന്്്,ഈനാല്മാറ്്ങ്്ള്്

നൊച്്ി: പപ്തീക്്യോനടകാ
ത്്ിര്ന്് ജിഎസട്ി കൗ
ണ്്സില്്യോഗത്്ില്്നിന്്്
ഇളവ്കള്്ഒന്്്ംലഭിക്്ാത്്്
ഇടത്്രം സംരഭകരയടക്്ം
തളര്്ത്്്ന്്്.സാമ്്ത്്ികപപ്
തിസന്്ികള്്ക്്ിടയിലം് ജി
എസട്ിയം് പിഎഫം് ബാങ്്്
വായപ്ാ തിരിച്്ടവ്മടക്്മ്
ള്്കാരയ്ങ്്ളില്്വന്്പപ്തിസ
ന്്ിയാണ് സംസ്്ാനത്്്.
സാമ്്ത്്ികമ്രടിപ്്ിനൊപ്്ം
നൊയോണക്ടിവന്്യോനട
വിപണിയിടിയ്ക മാപത്മല്്,
ഓെീസ്കള്നട പപ്വര്്ത്്ന
ങ്്ള്്യോലം്താളം നതറ്്ി.ജി
എസട്ി െയല്് നചയ്്്ന്്തട
ക്്മ്ള്്പലകാരയ്ങ്്ളിലം്
പപ്തിസന്്ിയനരിട്ന്്്.

യകരളത്്ിനലസംരംഭക
ര്്ക്്്ജിഎസട്ിെയല്്നചയ്്്
ന്്തിന്ള്്അവസാനതിയ
തി22ആണ.്എന്്ാല്്ഓെീ
സ്പപ്വര്്ത്്നംതനന്്അവ
താളത്്ിലായത് നൊണ്്്പ
ലസംരംഭങ്്ള്്ക്്്ംഅതിന്

കഴിയിനല്്ന്്്ഉറപ്്ായിട്്്ണ്്്.
സവക്ന്്ഓയോേിവസത്്ി
നം് 100ര്പവീതംപിഴന
ല്്യകണ്്ത്ണ്്്. സര്്ക്്ാരി
ന്്്ഭാഗത്്്നിന്്്ഉചിതമാ
യനടപടിഉണ്്ാക്നമന്്ാണ്
പപ്തീക്്.

പലസ്്ാപനങ്്ള്്ക്്്ം
നപ്പാവിെ്്്്െണ്്്ത്കയോ
ലം് അടച്്് തീര്്ക്്ാനാവാ
ത്്സ്്ിതിയ്ണ്്്. ഇങ്്നന
വര്യ്പ്ള്് പിഎഫ് ഉടമ
യക്്്്ലഭിയക്്ണ്്ിയിര്ന്്പ
ലിശയടക്്മ്ള്്ത്കനോഴി
ല്ടമപിന്്ീട്അടയയ്ക്്ണ്്ി
വര്ന്്്ണ്്്.വലിയത്കയാണ്
ൊയമജ്ഇനത്്ിലം് നോഴി
ല്ടമഅടയയ്ക്്ണ്്ിവര്ന്്ത.്
നിലവില്് രണ്്് മാസംവനര
പിഎഫ് ത്ക അടയക്്്ാന്്
സവകിയാല്് 5ശതമാനവം്
ആറ്മാസംവനരയ്ള്്തിന്
15 ശതമാനവം് അതിയലനറ
സവകിയാല്്25ശതമാനവം്
പിഴനോട്യക്്ണ്്ി വര്ന്്്.
നൊയോണയടക്്മ്ള്് പപ്

ശന്ങ്്ള്്കാരണംഓെീസ്ക
ള്്പപ്വര്്ത്്ിക്്ാതാക്യപ്്ള്്
പിഎഫ്അടയക്്്ാന്ള്്നടപ
ടികള്്നിലയക്്്്കയം്പിഴയി
യലക്്്കാരയ്ങ്്ള്്നചനന്്ത്്്
കയം്നചയ്്്ം.ഇതില്്നടപടി
ഉണ്്ായിനല്്ങ്്ില്് നോത്യവ
മാന്്്യത്്ില്്വലയ്ന്്സംരംഭ
കന്വലിയപപ്ഹരമാകം്. ബാ
ങ്്്പലിശയില്്ഇളവ്ലഭിയക്്
ണ്്താണ്  ച്ര്ങ്്ിയത് വാ
യപ്ാതിരിച്്ടവിന്്്കാരയ്ത്്ി
നലങ്്ിലം്സമയംനീട്്ിനക്്ട്
ക്്ാന്ള്്സംവിധാനംഉണ്്ാ
യവണ്്ിയിരിക്്്ന്്്എന്്തം്
വയ്ാപാരയമഖലയ്നടആവശയ്
മാണ.് തയദ്്ശസ്്ാപനങ്്ളി
നലനിക്തി,സലസന്്സ്പ്
ത്ക്്ല്്ത്ടങ്്ിയകാരയ്ങ്്ളി
നലല്്ാംസാവകാശംഅന്വ
േിയക്്ണ്്ത്ണ്്്.
എന്്ാല്് സര്്ക്്ാരിന്്്

ഭാഗത്്്നിന്്്അന്ക്ലമാ
യ തീര്മാനത്്ിന് യവണ്്ി
കാത്്ിരിക്്്കയാണ് വയ്ാ
പാരിവയ്വസായിസമ്ഹം.

ഇളവ്കളില്്;മാന്്്യത്്ില്്
വലഞ്്്സംരംഭകര്്

നൊച്്ി:നൊവിഡ്19ആഘാ
തത്്ില്് തകര്ന്് ഇന്്്യന്്
വിപണിക്്്കര്ത്്്പകരാ
ന്്പാനക്്ജ്കള്്ഒന്്്ംഒര്
ക്്ാത്്യകപന്്്സര്്ക്്ാര്്നില
പാട്വയ്ാവസായയമഖലയില്്
വിമര്്ശനം ഏറ്്്വാങ്്്ന്്്.
കഴിഞ്്േിവസംനടന്്ജിഎ
സട്ികൗണ്്സില്്യോഗത്്ി
ല്്യോലം്വിലവരധനവിന്
കാരണമാവ്ന്് നിര്്യേശമാ
ണ്മ്യന്്ട്്്വച്്ത.്

ഇന്്്യന്്വയ്ാപാരയോകം
മാത്കയായി മ്യ്ന്ട്്് വ
യക്്്്ന്്ത്സൗേിയം്യ്എ
ഇയം് പപ്ഖയ്ാപിച്്നടപടിക
ളാണ.്യ്എഇനസന്്പട്ല്്ബാ
ങ്്് കഴിഞ്് േിവസം 10,000
യൊടിേിര്്ഹത്്ിന്്്സാമ്്
ത്്ികഉയത്്ജകപദ്്തിക്്ാ
ണ്പപ്ഖയ്ാപിച്്ത.്

ഇതന്സരിച്്്അവിനട
നെബിറ്്്/നപ്കെിറ്്് കാര്്ഡ്
കള്നടെീസ്ക്റച്്്.ബാങ്്്
ഇടപാട്കള്്ക്്്ഈടാക്്ിയി
ര്ന്്െീസ്ആറ് മാസയത്്
ക്്് ഒഴിവാക്്ി. യൊവിഡ്
സാമ്്ത്്ികപപ്തിസന്്ിയ്
ള്്സവ്കാരയ്യമഖലാസ്്ാപ

നങ്്ള്്ക്്്ആറ്മാസയത്്ക്്്
വായപ്ാത്കയം്പലിശയം്
തിരിച്്ടയക്്ണ്്.നചറ്കിടക
മ്്നികള്നട ക്റഞ്് അ
ക്്ൗണ്്്പരിധി(മിനിമംബാ
ലന്്സ)് 10,000 േിര്്ഹമാക്്ി
നിജനപ്്ട്ത്്ി.

നചറ്കിടഇടത്്രംകമ്്
നികള്്ക്്് നൊട്ക്്ാവ്ന്്
വായപ്ാപരിധിക്ട്്ി. രണ്്്
േിവസത്്ിനകംനചറ്കിടക
മ്്നികള്്ക്്്പ്തിയബാങ്്്
അക്്ൗണ്്്ത്റന്്്നൊട്ക്്
ണം. അടിസ്്ാന മ്ലധന
യശഷി വര്്ധിപ്്ിച്്്  വായപ്
നൊട്ക്്്ന്്തിന് ബാങ്്്ക
നളയം് ധനകാരയ്സ്്ാപന
ങ്്നളയം് ശക്്മാക്്ി. ഉ
യത്്ജകപദ്്തിയിനല5,000
യൊടി േിര്്ഹമം് ബാങ്്്ക
ള്്ക്്്പലിശരഹിതവായപ്
യായിനല്്ക്ന്്യോനടയൊ
വിഡ്മ്ലമ്ണ്്ായനഷ്്ംനി
കത്്ാന്്സാധിയച്്ക്്്ം.ആ
സത്ിയ്നട മ്ലയ്ത്്ിയമ്്ല്
ള്്വായപ്ാപരിധിഅഞ്്്ശ
തമാനംവര്്ധിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ന
ല്്കാവ്ന്്ഭവനവായപ്ാപ
രിധി20ല്്നിന്്്30ശതമാന

മാക്്ിവര്്ധിപ്്ിച്്യോനടബാ
ങ്്്കള്്ക്്്ക്ട്തല്്വായപ്
അന്വേിക്്ാം.

സൗേിഅയറബയ്ന്് യോ
ണിറ്്റി അയോറിറ്്ി (സാമ)
5000യൊടിറിയാലിന്്്സാ
മ്്ത്്ികഉയത്്ജകപദ്്തി
പപ്ഖയ്ാപിച്്്.വായപ്ാതിരിച്്
ടവിന്ആറ്മാസനത്്സാവ
കാശം,പലിശരഹിതവായപ്
ത്ടങ്്ിയ പപ്ഖയ്ാപിച്്ിട്്്ണ്്്.
വായപ്തിരിച്്ടവ്നീട്്ിയകാ
ലയളവില്് ബാങ്്ിനം് ധന
കാരയ്സ്്ാപനങ്്ള്്ക്്്ം ഉ
ണ്്ാക്ന്്നഷ്്ംനികത്്ാനാ
ണ് 3000 യൊടി റിയാല്്നീ
ക്്ിവച്്ത.് സവ്കാരയ്യമഖലാ
സ്്ാപനങ്്ള്നട പപ്വര്്ത്്
നംതടസംക്ടാനതനടക്്ാ
നം് ജീവക്്ാനര നിലനി
ര്്ത്്ാനം് മറ്്്മായി 1320
യൊടി റിയാല്് വായപ്യം്
അന്വേിക്്്ം.നചറ്കിട,ഇ
ടത്്രം സംരംഭകര്നട വാ
യപ്ാനടപടിപക്മങ്്ള്്ക്്്ള്്
ത്കഒഴിവാക്്ാന്്ബാങ്്്ക
ള്്ക്്്ം ധനകാരയ്സ്്ാപന
ങ്്ളക്്്്മാണ്600യൊടിറി
യാല്്അന്വേിച്്ത.്

കോവിഡ്19:ആശങ്്യ്മായിഇന്്്യ,
ആശവ്ാസംപകര്്ന്്്ഗള്്ഫ്

അരാംകോയക്്്്ഇടിവ്

ൈൈിശനിരക്്്പ്ജയ്ം;
നടൈടിയ്മായി
യ്എസ്തെഡ്റിസര്്വ്
നയ്്യോര്്ക്്്:സാമ്്ത്്ികമാ
ന്്്യത്്ിന്്്സ്ചനനല്്കി
നൊവിഡ1്9യോകമാനകവയ്ാ
പിക്്്ന്്തിന്്്പശ്്ാത്്ല
ത്്ില്്സമ്്ദഘ്ടനയക്്്്കര്
യത്്ക്ന്്തിന്്്ഭാഗമായി
യ്എസ്നെഡ്റിസര്്വ്പലി
ശനിരക്്്പ്ജയ്ംശതമാനത്്
യലയക്്്്ക്റച്്്.

രണ്്ാഴച്ക്്ിനടഇത്ര
ണ്്ാംതവണയാണ്അടിയന്്
രസാഹചരയ്ംപരിഗണിച്്്നെ
ഡ്റിസര്്വ്പലിശനിരക്്്താ
ഴത്്്്ന്്ത.്മാര്്ച്്്മ്ന്്ിനാണ്
ഇതിന്മ്മ്്്നിരക്്്അരശത
മാനമായിക്റച്്ത.്അന്്്ത
നന്്പലിശനിരക്്്പ്ജയ്മാക്്
ണനമന്്നിര്്യേശംഉയര്്ന്്ി
ര്ന്്്.

യ്എസ്നെഡ്റിസര്്വി
ന്്്ഗയവണിങ്യോര്്ഡ്യോ
ഗംബ്ധനാഴച്യചര്്ന്്്സ്്ി
തിഗതികള്്വിലയിര്ത്്ിയി
ര്ന്്്.ത്ടര്്ന്്ാണ്വീണ്്്ം
നിരക്്ില്്ക്റവ്വര്ത്്ാന്
ള്്തീര്മാനനമട്ത്്ത.്
2008നലസാമ്്ത്്ികപപ്തിസ
ന്്ിയ്നടസമയത്്്നിരക്്്
ക്റച്്യപ്്ള്്യനരിയടണ്്ിവന്്
പണലഭയ്തക്്്റവം്വിപണി
യിനലഅപകടാവസ്്യം്തട
യ്ന്്തിനാണ്പപ്തീക്്ിച്്തി
ലം്യവഗത്്ില്്നിരക്്്ക്റ
യക്്്ാന്്യ്എസ്തയാറായത.്

കാറ്കള്്തനരിട്്്
വാങ്്ാന്്പര്്വാൈയ്്
നയ്്നെല്്ഹി:പര്്വാലയ്്ഔട്്്
നലറ്്്കള്്ഇനിഉടമകളില്്നി
ന്്്യനരിട്്്കാറ്കള്്വാങ്്്
നമന്്്മാര്തിസ്സ്കിപപ്
ഖയ്ാപിച്്്.മാര്തിസ്സ്കി
യ്നടപപ്ീ-ഓണ്്ഡ്കാര്്വി
ല്്പ്്നശം്ഖലയാണ്പര്്വാ
ലയ്.്വാങ്്ാന്യദ്്ശിക്്്ന്്കാ
റ്കള്്ഉടമകള്നടവീട്്ില്്ഇരി
ക്്്യപ്്ള്്തനന്്െിജിറ്്ല്്
മാര്്ഗത്്ില്നടപര്്വാലയ്്മ്
ലയ്നിര്്ണയംനടത്്്ം.

2019-20സാമ്്ത്്ികവ
ര്്ഷംമാര്തിസ്സ്കിപര്്വാ
ലയ്്ഇന്്്യയില്്നാല്ലക്്
ത്്ിലധികംയ്സഡ്്കാറ്ക
ള്്വിറ്്്.2020നെപബ്്വരിവ
നരയ്ള്്കണക്്ാണിത.്കഴി
ഞ്്സാമ്്ത്്ികവര്്ഷംഇ
യതകാലയളവിനലവില്്പ്്ന
യ്മായിതാരതമയ്ംനചയ്്്
യപ്്ള്്3.7ശതമാനംവളര്്ച്്
യ്ണ്്്.

നിലവില്്രാജയ്നത്്280
നഗരങ്്ളിലായി570ഓളംപര്്
വാലയ്്ഔട്്്നലറ്്്കളാണ്പപ്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്ത.്ഓയോമാസ
വം്എട്്്ലക്്യത്്ളംയപര്്
നവബസ്സറ്്്സന്്ര്്ശിക്്്
ന്്്.376പരിയോധനകള്്നട
ത്്ിസാക്്്യനപ്്ട്ത്്ിയാണ്
പര്്വാലയ്്കാറ്കള്്വില്്ക്്്
ന്്ത.്കാറ്കള്്ക്്്ഒര്വര്്ഷം
വനരവാറ്്്ിയം്മ്ന്്്സൗജ
നയ്സര്്വീസ്കളം്ലഭിക്്്ം.

കണ്്്ര്്ജില്്യിലെപൈപ്്്പെൻഈമാസംകമ്്ിഷൻ്്ലെയ്്്ം

പൈപ്്്പൈനിൽനിന്്്വയ്വസായശാൈകള്്ക്്്നൽ്്ക്ന്്ത്ക്ടാതെ
ഉൈശം്ഖൈകള്്സ്്ാൈിച്്്വീട്കളിലം്വാഹനങ്്ളിലം്പൈ്ക്െിവാെകം
എത്്ിക്്്ന്്തോതടസര്്ക്്ാരിത്്്വര്മാനംക്ടം്.നിക്െിഇനത്്ിൽ്്

900തോടിര്ൈവര്മാനമ്ണ്്ാക്തമന്്ാണ്പൈ്െീക്്.
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ചെട്്ിക്ളങ്്രറദേിറക്്രത്ത്്ിചലഏഴാംഎതിറരലപ്ഉത്്േറത്്ടന്ബന്്ിച്്്നടന്്റപളകരയ്ചടഉര്ളിച്്േരവ്

ജില്്യില്്816പേര്്നിരീക്്ണത്്ില്്
ആലപ്്്ഴ:ജില്്യിൽ്്ശക്്മാ
യറോകോണനിരീക്്ണപപ്
തികോധപപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്നെ
ന്്്വര്ന്്്.ജില്്യിൽ്്805കപ
ർ്്വീട്കളിലം്11കപർ്്വിവിധ
ആശ്പപത്ികളില്മായിനിരീ
ക്്ണത്്ിൽ്് ഉറണ്്ന്്് ജില്്
റമെിക്്ൽ്്ഓഫീസർ്്അെിയി
ച്്്.ഇന്്്9പസ്വസാമ്്ിൾ്്പരി
കോധനയക്്്് അയച്്ിട്്്ണ്്്.
ആറക109സാമ്്ിള്കളിൽ്്പ
രികോധനാഫലംലഭയ്മായ98
സാമ്്ിള്കളം്റനഗറ്്ീവ്ആ
ണ.്
റോത്ജനങ്്ൾ്്ക്്ായി 67

കോധവൽ്്ക്്രണ ക്്ാസ്്്ക
ളം്,റൊഴില്െപ്്്റൊഴിലാളി
കൾ്്ക്്ായി3കോധവൽ്്ക്്ര
ണക്്ാസ്്്കൾ്്സംഘെിപ്്ിച്്്.
ആർ്്.ബി.എസ.്റക നഴസ്്മാ
ർ്്,വകോമിപത്ം,നഴസ്ിംഗ്വി
യയ്ാർ്്ത്്ികൾ്്, കോണ്്ഡ് ന
ഴസ്ിംഗ് വിയയ്ാർ്്ത്്ികൾ്് എ
ന്്ിവർ്്ക്്ായി പപ്കത്യക ക്്ാ
സ്ു്്കൾ്് സംഘെിപ്്ിച്്്.താല്

ക്്്ഓഫീസ്റേങ്്ന്്്ർ്്,മ്ത്
ക്ളം സാമ്ഹയ്ാകോഗയ് കക
പദ്്്ംഎന്്ിവിെങ്്ളിൽ്്പപ്കത്യ
കക്്ാസ്ു്്കൾ്്നെന്്്.കോധ
വൽ്്ക്്രണത്്ിറന്്്ഭാഗമായി
56200 കോട്്ീസ്കൾ്് വിതര
ണംറേയത്.്
മടങ്്ാൻഉദദ്്ശിക്്്ന്്
വിദേശവിദോേസഞ്്ാരി
കൾഅറിയിക്്ണം
ആലപ്്്ഴജില്്യിറലകോട്്ല്
കൾ, െികൊർട്്്കൾ, കോം
കസ്്്്കൾ, സർവ്്ീസ് വില്്കൾ
ത്െങ്്ിയവയിൽ നിലവിൽ
താമസിച്്്വര്ന്്വികയശവി
കോയസഞ്്ാരികൾഅവരവർ
താമസിക്്്ന്്സ്്ാപനങ്്ളി
ൽ തറന്് പ്െത്്ിെങ്്ാത്്
വിധം താമസിക്്്ന്്്ണ്്് എ
ന്്്അതത്സ്്ാപനഉെമകൾ
ഉെപ്്്വര്ത്്ണറമന്്്ജില്്ാ
കലക്്ർഅെിയിച്്്.

ത്െർന്്്കോഗലക്്ണംകാ
ണ്കയാറണങ്്ിൽ കൺകപ്ോ
ൾറം്(2239999)നമ്്െിൽഅ
െിയിക്്ണം.ഇപപ്കാരംതാമ
സിപ്്ിച്്ിട്്്ള്്വികയശികൾവി
കയശകത്്യക്്്്മെങ്്ാന്കദ്്ശി
ക്്്ന്്്റണ്്ങ്്ിൽവിവരംആ

കോഗയ്വക്പ്്ിറന അെിയി
കക്്ണ്്തം് ആകോഗയ്വക്പ്്്
പരികോധനനെത്്ിപരികോ
ധനാഫലംലഭിച്്തിന്കശഷം
മാപത്ംഇവറരമെങ്്ാൻഅന്
വയികക്്ണ്്ത്മാണ.്.ഈനിർ
കദ്്ശങ്്ൾ ലംഘിച്്് ഏറതങ്്ി

ലം്വികയശികൾസമ്ഹത്്ി
ൽഇെപഴക്ന്്കൊറോത്ഗ
താഗതറൌകരയ്ംഉപകോഗി
ക്്്ന്്താകോകറണ്്ത്്ിയാ
ൽബന്്റപ്്ട്്സ്്ാപനഉെമ
യറ്ക്്തിറരനിയമനെപെിക
ൾസേ്ീകരിക്്്റമന്്്ജില്്ാക
ലക്്ർഅെിയിച്്്.
വികയശികറള താമസിപ്്ിക്്്
ന്്സ്്ാപനങ്്ൾ/വയ്ക്്ിക
ൾഇത്സംബന്്ിച്്വിവരം
ഇത്വറര റവളിറപ്്ട്ത്്ിയി
ട്്ിറല്്ങ്്ിൽ അെിയന്്ിരമായി
ആകോഗയ്വക്പ്്ിൻറെ കൺ
കപ്ോൾറ്മിൽ(04772251650)
അെിയിക്്ണം. ഇപപ്കാരം
ആകോഗയ്വക്പ്്ിറന വിവരം
അെിയിക്്ാത്്താമസക്്ാര്
കട്്എന്്്പരികോധിക്്്ന്്
തിനായിസക്േ്ാഡ്കൾര്പീ
കരിച്്ിട്്്ണ്്്. വീഴേ് വര്ത്്്
ന്്വർക്്്എതിറര പക്ിമിനൽ
കകസ്ഉൾറപ്്റെയ്ള്്നെപെി
കൾസേ്ീകരിക്്്റമന്്്കളക്്
ർഅെിയിച്്്.

അതിഥി റൊഴിലാളിക
ൾ്്ക്്ായി 29 കോധവൽ്്ക്്ര
ണക്്ാസ്്്കൾ്്,സംഘെിപ്്ിച്്്.
മ്ഹമ്്, തണ്്ീർ്്മ്ക്്ം, കേ
ർ്്ത്്ലസൗത്്്,മാരാരിക്്്ളം
കോർ്്ത്്്, കെക്്രപ്്ള്്ി, ക
ഞ്്ിക്്്ഴിഎന്്ിവിെങ്്ളിലാ
യിലമക്്്അനൗൺ്്സറ്മന്്്്
നെത്്ി.
എഫ.്എം ോനല്കളില്റെ
യം്, കൊഷയ്ൽ്് മീെിയകളി
ല്റെയം് കോധവൽ്്ക്്രണ
സകദ്്ശങ്്ൾ്് പപ്കക്്പണം
റേയത്്വര്ന്്്.
ജില്്യിറലറെയിൽ്്റവകസ്്്്ഷ
ന്കളിലം്,ബസ്സ്്്്ാൻ്്ഡ്ക
ളിലം്,ജില്്ാഅതിർ്്ത്്ികളി
റല തിറരറ്ഞ്ട്ത്് കകപദ്്്
ങ്്ളിലം്യാപത്ക്്ാറരയം്വാ
ഹനങ്്റളയം് നിരീക്്ിക്്്
ന്്തിനായിപപ്കത്യകെീംപപ്വ
ർ്്ത്്ിക്്്ന്്്ണ്്്. ജില്്ാ മാന
സികാകോഗയ് പരിപാെിയ്റെ
ഭാഗമായി 65 കപർ്്ക്്് റെലി
കൗൺ്്സിലിംഗ്നെത്്ി

109സാംെിളക്ളില98ചനഗറ്്ീവ്

നാരീേക്്ിപ്രസ്കാരംറനടിയസാക്്രതാപഠിതാവ്റെപ്്ാട്
കാരത്്ിയായണിഅമ്്ചയെിറങ്്ലിയ്േജനസമാജം
രര്ന്്ോലചൊന്്ാടനലകിആദരിക്്്ന്്്

കാർത്്ിയായണി
അമ്്കയആയരിച്്്
ഹരിപ്്ാട :് നാരീശക്്ിപ്ര
സ്കാരം കനെി യ സാക്്ര
താപഠിതാവ് കേപ്്ാട ്കാർ
ത്്ിയായണി അമ്്റയ േി
ക്ങ്ലി യ്വജന സമാജം
പഗ് ന്്ശാല റോന്്ാെ നൽ
കി ആയരിച്്്.  കകരള സം
സ്്ാനസാക്്രതാമി ഷൻ
നെത്്്ന്്  നാലാംക്്ാസ്്്
ത്ലയ്താപരീ ക്്യിറലവി
ജയി ആയിര്ന്്് 95 വയ
സ്ള്്കാർതയ്ായനിഅമ്്.
2001ൽസാക്്രതാമിഷ

ൻ ത്ലയ്താ പരീ ക്് നെ
ത്്്വാൻ തീര്മാനറമട്
ത്്സമിതിയിൽെയെക്്ർ
ആയിര്ന്്മ്ഞ്്ിനാട്്് രാ
മേപദ്്്ൻകാർതയ്ായനിഅ
മ്്റയ റോന്്ാെ അണിയി
ച്്്.  ഉപഹാരവം് നൽകി.  പ്്്
ന്്ശാല റസപക്ട്്െി  എം. 
എ.കലാം,ഐശേ്രയ്തങ്്പ്്
ൻ, അെേ്.  കിരൺക്മാർ,
അനീഷ്.  എസ.് കേപ്്ാട .് ,
ക പ്പരക്റക.സതിഎന്്ിവ
ർപറങ്്ട്ത്്്

േിവകേജസ്കൾ്്അടച്്ിടണചമന്്ാവശേ്ചപ്്ട്്്
നഗരസഭകളക്്ർ്്ക്്്നികവയനംനല്്കം്
ആലപ്്്ഴ: റോകോണ ഭീഷ
ണി കനരിട്ന്് സാഹേരയ്
ത്്ിൽ്്ബാറ്കളം്ബിവകെജ
സ്ഔട്്്റലറ്്്കളം്അെച്്്പ്
ട്്്ന്്തിന് നെപെി കവണറമ
ന്്് കൗൺ്്സിൽ്് കോഗത്്ി
ൽ്്റെസ്കലഷൻ്്പാസാക്്ി.
കൗൺ്്സിലർ്്എഎംനൗഫ
ൽ്്ആണ്ആവശയ്ംഉന്്യിച്്
ത.്ഇത്സംബന്്ിച്്്ജില്്ാക
ളക്്ർ്്ക്്്കരോമ്ലംകത്്്ന
ൽ്്ക്വാനം്തീര്മാനിച്്്.
അകതസമയംറോകോണ

ലവെസ്മായി ബന്്റപ്്ട്്്
പപ്തികോധപപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്
ശക്്മാക്്്ന്്തിറനക്്്െിച്്്
ആകോേിക്്്ന്്തിനായിവി
ളിച്്്ക്ട്്ിയഅെിയന്്ിരകൗ

ൺ്്സിൽ്്  കോഗംഎൽ്് െി 
എഫ്കൗൺ്്സിലർ്്മാർ്്അല
കക്്ലമാക്്ി.പപ്തിപക്്ംആ
വശയ്റപ്്ട്്കപ്്ൾ്്മിനിട്സ്ന
ൽ്്കിയിറല്്ന്് വിഷയവ്മാ

യി ബന്്റപ്്ട്്് ക്്ാർ്്ക്്ിറന
തിറരനെപെിആവശയ്റപ്്ട്്ാ
ണ്കോഗംപപ്തിപക്്ംഅല
കക്്ലറപ്്ട്ത്്ിയത.് കഴി
ഞ്്യിവസംകളക്കപ്െറ്്ിൽ്്മ

പന്്്ിസ്ധാകരനെ്അധയ്ക്്
തയിൽ്് കേർ്്ന്് കോഗത്്ി
നറ്െ തീര്മാനംഎന്് നില
യിലാണ് കൗൺ്്സിൽ്് കോ
ഗംവിളിച്്്കേർ്്ത്്ത.്ഇവർ്്
ബഹളംറവറച്്ങ്്ിലം്സ്പപ്
ധാന തിര്മാനങ്്ൾ്് കൗ
ൺ്്സിൽ്് കോഗത്്ിറലട്
ത്്്.
വയ്ാഴാഴേ് ഉച്്കഴിഞ്്്മ്

ന്്ിന്നഗരസഭഅതിർ്്ത്്ി
യില്ള്് 1300 അയൽ്്ക്്്ട്്
ങ്്ളിറല10,0000ക്ത്ളംവ
ര്ന്് അംഗങ്്റള വിവിധ
സ്്ലങ്്ളിൽ്് വിളിച്്് കേ
ർ്്ക്്്വാനം് ലഘ്കലേകള്
മായിവീട്കളിൽ്്റേന്്്റോ
കോണ കോധവതക്്്രണം

നെത്്്വാനം് തീര്മാനിച്്്.
ആശവർ്്ക്്മാർ്്, എ െി എ
സ,്സിെിഎസ്പപ്തിനിധി
കൾ്്, അങ്്ണവാെി ജീവന
ക്്ാർ്്ത്െങ്്ിയവരം്അണി
നിരക്്്ം.നഗരസഭയ്റെകന
ത്തേ്ത്്ിൽ്്ശക്്മായപപ്തി
കോധ പപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്് നെ
ത്്ാനം് തീര്മാനിച്്തായി
റേയർ്്മാൻ്് ഇല്്ിക്്ൽ്് ക്
ഞ്്്കോൻ്്പെഞ്്്.  റേയ
ർ്്മാൻ്്ഇല്്ിക്്ൽ്്ക്ഞ്്്കോ
ൻ്് അധയ്ക്്ത വഹിച്്്. എ 
എെസാക്്്,ബഷീർ്് കോയാ
പെമ്്ിൽ്്, െി ലക്്്മണൻ്്,
ആർ്്ആർ്്കോഷിരാജ,്വിഎ
ൻ്് വിജയക്മാർ്് എന്്ിവർ്്
സംസാരിച്്്.

റേമ്്നാകരിപാടറേഖരംനികത്്ിറോഡ്നിര്്മ്്ിക്്ാന്്പ്ഴിയ്മായിേന്്റോേിജനകീയ
ജലറര്സാതസ്്്സംരക്്ണസമിതിരപ്േര്്ത്്കര്്തടയ്ന്്്

ടവർ്്നിർ്്മ്്ാണത്്ിച്്്കെരില്്ൊടം
നികത്്ികോഡ്നിർ്്മ്്ിക്്ാനനീക്്ം
ലവക്്ം: െവർ്് നിർ്്മ്്ാണ
ത്്ിനറ്െകപരിൽ്്പാെംനിക
ത്്ികോഡ്നിർ്്മ്്ിക്്ാന്ള്്
നീക്്ത്്ിറനതിറര പപ്തികഷ
ധം ശക്്മാക്ന്്്. ഉയയനാ
പ്രംപഞ്്ായത്്ിൽ്്റപ്്ട്്കവ
മ്്നാകരിപാെകശേരത്്ാണ്
റക.എസ.്ഇ.ബിക്്്കവണ്്ിെ
വർ്് നിർ്്മ്്ിക്്്ന്്ത.് ഇതി
നറ്െ മെവിൽ്് നിയമവിര്ദ്്
മായിപ്ഴിയിെക്്ികോഡ്നി
ർ്്മ്്ിക്്്കയാറണന്്് ജനകീ
യജലകപ്സാതസ്്്സംരക്്ണ
സമിതിആകോപിച്്്.
പ്ഴിയിെക്്്ന്്ത്തെയ്ക

യം്റേയത്.്തഹസിൽ്്യാറം്
വികല്്ജ്അധിക്തരം്സ്്ല
റ്ത്ത്്ി പരികോധന നെ
ത്്ി.ലവക്്ം-മ്ട്്്ങ്്ൽ്് കോ
െിനറ്െഓരത്്ാണ്റകട്്ിൊ
വശിഷ്്ങ്്ളം് പ്ഴിയം് ഇെ
ക്്ിപത്്്മീറ്്കോളംഭാഗംനി
കത്്ിയത.്ജനങ്്ള്റെപപ്തി
കഷധറത്്ത്െർ്്ന്്്പ്ഴിയിെ
ക്്്ന്്ത്നിർ്്ത്്ി.അപ്്ർ്്ക്
ട്്നാെിനറ്െഭാഗമായ40ഏക്്
കോളംവര്ന്്താണ്കവമ്്നാ
കരി പാെകശേരം. ക്ട്്നാട്
പാകക്്ജിൽ്്റപ്്ട്ത്്ി പ്െം
ബണ്്് നിർ്്മ്്ിച്്് ക്ഷി വിക

സിപ്്ിക്്്വാൻ്് നെപെിയായ
സാഹേരയ്ത്്ിൽ്് അനധിക്
തമായിപാെംനികത്്ികോഡ്
നിർ്്മ്്ിക്്്ന്്ത് പദ്്തി ല
ക്്്യത്്ിന് തെസ്്മാക്റമന്്്
ജനകീയ സമിതി ആകോപി
ച്്്.
നികത്്ിയഭാഗംപ്ഴിയം്

അവശിഷ്്ങ്്ളം്മാറ്്ിപ്ർ്്വ്്
സ്്ിതിയിലാക്്ിനീറോഴ്ക്്ി
ന്ള്്സൗകരയ്ംഒര്ക്്ണറമ
ന്്് ജനകീയ സമിതി റേയ
ർ്്മാൻ്്പി.െിരാജൻ്്,റസപക്ട്്
െിആർ്്.ഷാജിഎന്്ിവർ്്ആ
വശയ്റപ്്ട്്്.

കളക്്റേറ്്ില്്സ്്ാപിച്്സാനിററ്്സര്്ബ്ത്്്ജില്്ാകലക്്ര്്എം.അഞജ്നറകകൾകഴ്കി
ഉദഘ്ാടനംചെയ്്്ന്്്

കോവിഡ്ോധിതരാജേ്ങ്്ളിലനിന്്്വന്്വർആകോഗേ്
വക്പ്്്മായിേന്്ചപ്്ടണം

ആലപ്്്ഴ: കോവിഡ് 19നറ്െ 
വയ്ാപനം തെയ്ന്്തിനായി
സംസ്്ാനത്്് നെപ്്ാക്്്ന്്
'കപ്ബക്്്യറേയിൻ്്'കാംറപയി
റന്്്ഭാഗമായിജില്്ാഭരണക്െ
വം്ശ്േിതേ്മിഷനം്കേർ്്ന്്്
കളക്്കെറ്്ിൽ്് സാനിലറ്്സർ്്
കികോസക്്സ്്ാപിച്്്.കലക്്
കെറ്്ിനറ്െ പപ്കവശന കവാെ
ത്്ിൽ്്സ്്ാപിച്്സാനിലറ്്സ
ർ്് കികോസക്ിനറ്െ ഉദഘ്ാെ
നംജില്്കളക്്ർ്്എം.അഞജ്ന
നിർ്്വ്്ഹിച്്്.
വിവിധ ആവശയ്ങ്്ൾ്്ക്്ാ

യി കളക്്കെറ്്ിൽ്് എത്്്ന്്
റോത്ജനങ്്ൾ്്ക്്്ംഉകയ്യാഗ
സ്്ർ്്ക്്്ംകോവിഡ്19ലവെ
സിൽ്് നിന്്് പപ്തികോധം ഉെ
പ്്ാക്്ാനാണ് ഇത്്രത്്ിൽ്്
സാനിലറ്്സർ്് കികോസക്്
സ്്ാപിച്്ത.്ശ്േിതേ്മിഷൻ്്ജി
ല്്കോ-ഓർ്്െികനറ്്ർ്്പി.വിജ
യക്മാരി,അസിസ്്്്നറ്് കോ-
ഓർ്്െികനറ്്ർ്് റക.പി കോെ
ൻ്്സ,്വിവിധവക്പ്്്ഉകയ്യാഗ
സ്്ർ്്പറങ്്ട്ത്്്.
ജില്്യിറലപപ്ധാനകകപദ്്്ങ്്

ളിലം്പപ്ധാനവയ്ാപാരസ്്ാപ
നങ്്ൾ്്ക്്്മ്മ്്ിലം്കപ്ബക്്്യ
റേയിൻ്്കാംറപയിനിനറ്െഭാ
ഗമായി  സാനിലറ്്സർ്് കി
കോസക്് സജ്്ീകരിക്്്ം. ഇ
ത്സംബന്്ിച്്് ജില്്കളക്്ർ്്

വിവിധസംഘെനകള്മായിേ
ർ്്ച്്നെത്്ി.സ്്ാപനങ്്ൾ്്ക്്്
മ്മ്്ിലം് പപ്ധാനകകപദ്്്ങ്്ളി
ല്മായി20സാനിലറ്്സർ്്കി
കോസക്്കൾ്്വയ്ാപാരിവയ്വ
സായിഏകോപനസമിതിസ
ജ്്ീകരിക്്്ം.ഇതിനായി20ലി
റ്്ർ്് സാനിലറ്്സർ്് എസ.്െി.
കോളജം്റസന്്്്ലമക്്ിൾ്്സ്
കോകളജം് തയ്്ാൊക്്ി ന
ൽ്്കി.ലയൺസ്ക്്ബ,്കോട്്െി
ക്്ബ്്്, റഫെെൽ്് ബാങ്്്, സി
ൻ്്െികക്്െറ്ബാങ്്്എന്്ിവയ്
റെസഹായകത്്റെക്ട്തൽ്്
സാനിലറ്്സർ്്നിർ്്മാണത്്ി
ന്ള്്അസംസക്്ൃ ത വസത്്
ക്്ൾ്്ലഭയ്മാക്്്ം.ഇവഉപകോ
ഗിച്്് വിവിധ കോകളജ്കൾ
സാനിലറ്്സർ്് നിർ്്മിച്്് ന
ൽ്്കാൻതയ്്ാൊയിട്്്ണ്്്.റോ
കോണപപ്തികോധത്്ിറന്്്ഭാ
ഗമായിവിവിധഇെങ്്ളിൽ്്
കികോസക്്കൾ്് സ്്ാപിക്്്
ന്്തിറന്്്ഏകോപനച്മതല
ശ്േിതേ്മിഷനാണ.്  പഗ്ാമ പ
ഞ്്ായത്്് -കല്്ക്്് പഞ്്ായ
ത്്്ഓഫീസ്കൾ,മറ്്്സർക്്ാ
ർസ്്ാപനങ്്ൾ,റൊഴില്െപ്്്
റൊഴിലാളികൾ ക്ട്ന്് ഇെ
ങ്്ൾഎന്്ിവിെങ്്ളിലം്സാ
നിലറ്്സർലഭയ്മാക്്ാന്ള്്ന
െപെികൾജില്്ാഭരണക്െംത്െ
ങ്്ി.

ആലപ്്്ഴ:കോവിഡ്ബാധിത
രാജയ്ങ്്ളിൽ നിന്്് വിവിധ
എയർകോർട്്്കൾവഴിആല
പ്്്ഴ ജില്്യിൽ എത്്ിയിട്്്
ള്്മ്ഴ്വൻകപരം്സേ്കമധ
യാ വീട്കളിൽ തറന്് കഴി
കയണ്്താറണന്്്ജില്്ാകളക്്
ർഅെിയിച്്്.എത്്ികച്്ർന്്
തിനറ്െ വിശയാംശങ്്ൾ ഉെ
ൻതറന്് ആകോഗയ്വക്പ്്ി
നറ്െ കൺകപ്ോൾ റ്മിൽ
(04772239999)അെിയിക്്്
കയം്കവണം.കോവിഡ്ബാ
ധിതരാജയ്ങ്്ളിൽനിന്്്വന്്

വർസേ്കമധയാആകോഗയ്വ
ക്പ്്ിറനഅെിയിക്്്ന്്ിറല്്
ന്്്കണ്്തിറനത്െർന്്ാണ്
ജില്്ാകലക്്റ്റെഈനിർകദ്്
ശം.
ഇപപ്കാരംവന്്വർക്ടം്

ബാംഗങ്്ൾഉൾറപ്്റെയ്ള്്
വര്മായിസമ്്ർക്്ത്്ികലർ
റപ്്െര്ത.്ഇവർആകോഗയ്വ
ക്പ്്്മായി ഉെൻ ബന്്റപ്്
കെണ്്ത് സേ്ന്്ംകോഗപപ്തി
കോധത്്ിനം് സമ്ഹത്്ി
റലമറ്്്ള്്വര്റെആകോഗയ്
ത്്ിനം്അതയ്ന്്ാകപക്്ിത

മാറണന്്്ം കലക്്ർ പെ
ഞ്്്.നിരീക്്ണത്്ില്ള്്
കാലയളവിൽറതങ്്ിലം് തര
ത്്ില്ള്് അസ്േലക്്ണ
ങ്്ൾ കാണ്കയാറണങ്്ിൽ
ആകോഗയ്വക്പ്്ിറന അെി
യിച്്തിന്കശഷംമാപത്ംനിർ
കദ്്ശങ്്ൾക്്ന്സ്തമായി
േികിത്്കതെണറമന്്്ജില്്ാ
കളക്്ർഅെിയിച്്്വികയശരാ
ജയ്ങ്്ളിൽ്്നിന്്്ംഎത്്ിയ
വർ്് വീട്കളിൽ്് 14 യിവസം
ഐറൊകലഷനിൽ്് നിർ്്ബ
ന്്മായം്കഴികയണ്്താണ.്

കര്േക്്്യചെയിന്്കാംചെയന്്്:
കളക്്കേറ്്ില്്സാനിററ്്സർ്്കികോസക്്സ്്ാെിച്്്

കോവിഡ്19:ഉകയ്ോഗാർത്്ികൾ
സഹകരിക്്ണം
ആലപ്്്ഴ:കോവിഡ്19കോഗ
വയ്ാപനപപ്തികോധത്്ിനറ്െ
ഭാഗമായിജില്്യിറലഎംറല്്
യ്റമനറ്് എക്സ്കേഞ്്്കളി
റലത്്്ന്് ഉകയ്യാഗാർത്്ിക
ള്റെ എണ്്ം പരിമിതറപ്്ട്
ത്്്ന്്തിനായിതാറഴപെയ്
ന്്പക്മീകരണങ്്കോട്സഹ
കരിക്്ണറമന്്്അെിയിക്്്
ന്്്.അകന്േഷണങ്്ൾ പ്ർ
ണ്്മായം് റെലകോൺമ്കേ
നമാപത്ംനെത്്്ക.കോൺ:
ആലപ്്്ഴജില്്ാഎംകല്്യ്റമ
നറ്് എക്സ്കേഞ്്്,
04772230622,
കേർത്്ല ൌൺ്്എംകല്്

യ്റമനറ്് എക്സ്കേഞ്്്
04782813038, റേങ്്ന്്്ർ
ൌൺഎംകല്്യ്റമനറ്്എക്
സ്കേഞ്്്04792450272,കാ
യംക്ളംൌൺഎംകല്്യ്റമ
നറ്് എക്സ്കേഞ്്്  0479
2442502, ക്ട്്നാട്  ൌൺ
എംകല്്യ്റമനറ്് എക്സ്കേ
ഞ്്്04772704343,മാകവലി

ക്്രൌൺഎംകല്്യ്റമനറ്്
എക്സ്കേഞ്്്04792344301,
ആലപ്്്ഴ എംകല്്യബിലിറ്്ി
റസനെ്ർ04772230624,കാ
യംക്ളം കരിയർ റെവലപ്
റമനറ്് റസനെ്ർ0479
2442502.എംകല്്യ്റമനറ്്ര
ജിസ്കപ്െഷൻ പ്ത്ക്്ൽ ഓ
ൺലലൻ  (
www.eemployment.kerala.gov.i
n) വഴി നെത്്്ക. സമ്ാർ്്ട്്്

കോൺ്് ഉപകോഗിച്്് റേയ്്ാ
വ്ന്്താണ.് സർ്്ട്്ിഫിക്്റ്്്
ക്ട്്ികച്്ർ്്ക്്ലം് ഓൺ്്ലല
നായിറേയ്്ാവ്ന്്താണ.്ഓ
ൺ്്ലലൻ്്രജിസക്പ്െഷൻ്്നെ
ത്്ി 90 യിവസത്്ിന്ള്്ിൽ്്
എംകല്്യമ്റമന്്്്ഓഫീസ്ക
ളിൽ്്സർ്്ട്്ിഫിക്്റ്്്കൾ്്ഹാജ
രാക്്ിയാൽ്് മതിറയന്്് ജില്്
എംകല്്യറ്മന്്്്ഓഫീസർ്്അ
െിയിച്്്
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